
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 
  od13.06.2022do   19.06.2022 
  24. týždeň 

 Liturgický kalendár: 
   

Pondelok 13.06.2022 Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Utorok 14.06.2022  
Streda 15.06.2022  

Štvrtok 16.06.2022 Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv / Božie Telo 
Piatok 17.06.2022  
Sobota 18.06.2022  
Nedeľa 19.06.2022 DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

 
Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
13:00DN + Ján Folvarčík – svätá omša spojená s pohrebnými obradmi 

18:00 
Poďakovanie za 30 rokov života Lýdie; č. 714 

 Poďakovanie za 60 rokov života Jozef, Bp rodiny; č. 273   

Utorok 
06:30 + Pavol Folvarčík, Andrej, Štefánia Brilla; č. 594 

13:00DN + Pavol Smrek – svätá omša spojená s pohrebnými obradmi 
 18:00 + Ján Repka; č. 251 

Streda 
06:30 + Izidor Konkoľ; č. 10 
18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Boženy, Bp rodiny  

Štvrtok 
06:30 Za duše v očistci 
17:00 Za veriacich farnosti  

Piatok 
06:30 + Karol Repka, Ján Folvarčík, Marián Faber, Mária a Ambróz Barlík 

----------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
 18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Evy, Bp rodiny 

Sobota 06:30 Za duše v očistci 

Nedeľa 
07:30 Na úmysel celebranta 

----------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 10:30 P Primičná svätá omša / Na úmysel celebranta 
Oznamy: 

➢ Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod.
 

 

➢ Vo štvrtok (16.06.) je prikázaný sviatok Božieho Tela. Po večernej sv. omši, ktorá bude o 17:00 hod., v prípade priaznivého počasia, bude 

eucharistická procesia s požehnaním našej farnosti – pôjdeme od kostola smerom hore, okolo Obecného úradu, a naspäť po zadnej ulici do kostola. 

Prosíme o prípravu oltárikov, prosíme nechajte parkovisko pred farou voľné – bude tam prvý oltárik. Prosíme deti, ktoré boli na prvom svätom 

prijímaní, aby pri večernej svätej omši šli v sprievode s kvietkami pred Sviatosťou Oltárnou. Pri prechádzaní cez cestu prosíme o opatrnosť a 

pozornosť! (Tí, ktorí pripravujú oltáriky a z nejakých dôvodov ich teraz nemôžu pripraviť, prosíme oznámte nám to začiatkom týždňa. Ďakujeme za 

pochopenie)!
 

➢ Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok, utorok, stredu a v piatok od 17:00 do 17:50 hod.
  

➢ V sobotu bude ranná svätá omša o 06:30 hod. Autobusy budú pristavené o 07:10 hod., potom o 07:30 hod., je odchod autobusov na kňazskú 
vysviacku, z parkoviska pod kostolom. Prosím o dochvíľnosť.

  

➢ Na budúcu Nedeľu (19.06.22.) budú v našej farnosti primície a preto ráno bude iba jedna svätá omša o 07:30 hod. Primičná sv. omša nášho 

novokňaza Jakuba Konkoľa začne o 10:30 hodine. Začiatok slávnosti o 09:30 hod. keď pôjdeme od kostola k jeho rodnému domu. Potom v 

sprievode so svojimi rodičmi, sestrou, rodinou a známymi pôjde primiciant do kostola. Chceli by sme Vás pekne poprosiť, aby ste na primičnú sv. 

omšu nechali loď kostola pre rodinu a pozvaných hostí nášho primicianta, hlavný chór pre zbor. Môžete tak zaujať miesta v bočných lodiach 

kostola, vonku pred kostolom bude veľká obrazovka, kde sa bude premietať všetko, čo sa bude diať v kostole. Chceme povzbudiť všetkých Vás o 

hojnú účasť na tejto svätej omši. Je to slávnosť celej farskej rodiny. Sväté prijímanie sa bude rozdávať počas slávnosti aj na chóre a vonku pred 

kostolom. Tiež chceme veľmi pekne poprosiť o uvoľnenie parkovacích miest na parkovisku pred farou, pod kostolom, pri Zdravotnom stredisku, 

pri Obecnom úrade pre hostí primicianta. Ak môžete príďte na svätú omšu bez áut. Riaďte sa potom pokynmi usporiadateľov – hasičov, ktorých aj 

touto cestou prosíme o pomoc a zároveň vopred ďakujeme.
 

 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com


➢ Zbierka na katolícke masmédiá bola 750 eur. Vyslovujeme úprimná Pán Boh zaplať! Novomanželia Venglároví venovali na kostol 100 eur. 
Úprimné Pán Boh zaplať!

 


