
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 10.01.2022 do   16.01.2022 
        02. týždeň 

    Liturgický kalendár:    
          

 Pondelok  10.01.2022      

 Utorok  11.01.2022      

 Streda  12.01.2022      

 Štvrtok  13.01.2022      

 Piatok  14.01.2022      

 Sobota  15.01.2022 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu  

 Nedeľa  16.01.2022 DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

 Úmysly sv. omší:     

 
Pondelok 

 15:30 + Helena a Štefan Arendáč 
  18:00 P + František Konkoľ; č. 275      

 
Utorok 

  06:30 + Ľudmila a Pavol Kaleta; č. 585 
   18:00 P Poďakovanie za 90 rokov života Alžbety      

 
Streda 

  06:30 + Imrich a Mária Barlík; č. 525 
   18:00 P Poďakovanie za 75 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 175      

 
Štvrtok 

  06:30 Za obrátenie syna   
   18:00 P + Mária Kmečová; č. 27   

       

 
Piatok 

  06:30 + Helena Repková č. 404   
   18:00 P Poďakovanie za 50 rokov života Jozefa, Bp rodiny; č. 564      

 
Sobota 

  07:00 P + Karol, Viktória, Karol Repka, + Martin Smrek a ich rodiča; č. 439 
   18:00 Na úmysel celebranta   
       

     06:30 Za veriacich farnosti   

 
Nedeľa 

  07:30 Na úmysel celebranta   
   09:00 P Na úmysel celebranta (+ Ján Krokus) 
     

     10:30 Bp rodiny Gregora Hudáka a Bp rodín jeho detí; č. 638 
     12:00 Poďakovanie za 50 rokov života Magdalény, Bp rodiny; č. 450 
Oznamy:  

➢ Stále platí: každá svätá omša je slávená v režime OP (očkovaní alebo prekonaní). Každý pri vstupe prosím preukázať 

sa, bez vyzvania, platným potvrdením. Respirátor je povinný, dezinfekcia pri vstupe. Odstupy pri vstupe a východe z 

kostola.
 

➢ Sväté prijímanie sa bude rozdávať dnes 09.01.22 a v nedeľu 16.01.22 od 11:15 do 11:30 hod.
  

➢ Spoveď: pre tých, ktorí potrebujú v stredu od 17:00 do 17:30 hod.
  

➢ Lístky sú ešte potrebné iba na nedeľné sväté omše: už na svätú omšu slávenú v sobotu 15.01.2022 o 18:00 hod. a na sväté 

omše slávené v nedeľu 16.01.2022 o 06:30 hod., o 07:30 hod., o 09:00 hod., o 10:30 hod. a o 12:00 hod. Môžete si ich 

prevziať v piatok 14.01.2022 od 15:30 do 16:00 hod. pri kostole. Na začiatku vždy budú volaní tí, ktorí majú úmysel: v 

nedeľu sa to týka veriacich z čísla domu 638 (svätá omša slávená v nedeľu 16.01.2022 o 10:30 hod.) a veriaci z čísla domu 

450 (svätá omša slávená v nedeľu 16.01.2022 o 12:00 hod.)
 

 

➢ Veľmi pekne prosíme tých, ktorí majú úmysel svätej omše, aby prichádzali na svätú omšu včas. Kostol sa otvára 15 minút pre 

začiatkom slávenia. Na začiatku sú vždy volaní, tí, ktorí majú úmysel, potom je počet 30 veriacich doplnení tými, ktorí 

čakajú. Nikomu sa miesta nerezervujú, ani nebudú do budúcna rezervovať. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie.
 

 

➢ Dnešnou slávnosťou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. Vianočné stromčeky ako ozdoba 

a Betlehem, keďže je v bočnej kaplnke, môžu ostať až do sviatku Obetovania Pána (2.2.). Chcem sa úprimne poďakovať 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príjemnému prežitiu vianočných sviatkov. Vyslovujem úprimné ďakujem 

všetkým, ktorí ste podporili Dobrú novinu. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste rešpektovali a rešpektujete všetky 

nariadenia.
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