
  RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, 

FARNOSŤ NOVÁ ĽUBOVŇA, 065 11 NOVÁ ĽUBOVŇA, 

tel. 052/43 68 624 e-mail: fu.novalubovna@gmail.com 

www.novalubovna.sk/rozpis-bohosluzieb 
 

FARSKÉ OZNAMY 
od      07.06.2021      do    13.06.2021 

23. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 07.06.2021  
Utorok 08.06.2021  
Streda 09.06.2021  
Štvrtok 10.06.2021  
Piatok 11.06.2021 NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO 
Sobota 12.06.2021 Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej Panny Márie 
Nedeľa 13.06.2021 JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 + Jána a Helena Mihálik 

18:00 P + z rodiny Jendrichovský, Žemba, Malina 

Utorok 
06:30 + Ján Záleš, rodičia, sestry, + Peter 

18:00 P Božie požehnanie pre rodinu Petrášovú a Gundovú 

Streda 
06:30 + Peter Folvarčík a jeho rodičia 

18:00 P Božie požehnanie rodín Veselovský, Janči, Folvarčík 

Štvrtok 
06:30 + Peter a Kunikunda Nadžady 

18:00 P + Štefan Kmeč – 25 výročie úmrtia; č. 571 

Piatok 

 

06:30 + Michal, Žofia, Mária; č. 309 
16:00 + Karol, Mária, Ambróz, Klára, Rudolf; č. 344 

18:00 P Poďakovanie za 60 rokov života Heleny, Bp rodiny; č. 648 

Sobota 
07:00 P 

Poďakovanie za 45 rokov manželstva Petra a Júlie; č. 405 
Na úmysel celebranta 

15:00 Sobášny obrad 
 18:00 + Andrej, Paulína Malis, a ich rodičia; č. 502 

Nedeľa 

06:30 Za veriacich farnosti 
07:30 + Michal, Salomea, Ján a Katarína; č. 443 

09:00 P + Štefan Repka – výročná; č. 630 
10:30 Na úmysel celebranta 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. 

2. Od pondelka 07.06.2021 je náš okres v oranžovej farbe COVID automatu – pre nás to znamená nasledovné: 

• Účasť na Bohoslužbách je dovolená za týchto podmienok: obsadenosť 25 % kapacity sedenia (u nás 160 

miest na sedenie), v exteriéry/vonku pred kostolom môže byť maximálne 500 veriacich.  

• Kostol sa bude otvárať 20 minút pred svätou omšou.  

• Pri vstupe prosím dezinfikovať si ruky, mať prekryté horné dýchacie cesty/stačí rúško.  

• Zaujať miesto, ktoré je určené na sedenie. (v určených laviciach 3 miesta. Prosím členov jednej domácnosti 

nech si sadnú tak ako sú miesta. 3 do lavice nie viacerí.) 

• Chór sa bude zatiaľ otvárať iba v nedele a sviatky. Kaplnka Sedembolestnej nebude zatiaľ otvorená.  

• Po každej svätej omši sa kostol dezinfikuje.  

3. O pondelka 07.06.2021 do stredy (od 14:00 do 15:00 a od 15:15 do 16:15) a potom ešte v sobotu doobeda(od 09:00 

do 10:00 a 10:15 do 11:15), bude prebiehať záverečné skúšanie birmovancov v kostole, podľa rozpisu. Skúšania, ak 

chcú, môžu sa zúčastniť okrem animátorov aj rodičia birmovancov.  

4. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: v utorok a štvrtok od  16:30 do 17:30 hod. pri kostole. Prosím 

nevytvárať rady, dodržiavať rozstupy, mať prekryté horné dýchacie cesty. Po skončení svätej spovede sa nezdržiavať 

v kostole, pomodliť sa potom doma. 

5. Slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. 

Stále platí!!! 
6. Od dnešnej nedele (06.06.2021) do budúcej nedele (13.06.2021), je možnosť zapísať sa na diakonskú 

vysviacku Jakuba Konkoľa. Aj tí, ktorí pôjdu vlastnými autami, prosím nech sa zapíšu v sakristii 

alebo na fare. 
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https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201001038

