
OZNAM  Farského úradu v NĽ 

 
Farský úrad v Novej Ľubovni, oznamuje, že vzhľadom na platné obmedzenie 
počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi               
od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti 
na nedeľných bohoslužbách. 
Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež 
trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, 
ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie 

bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. (link bude dodatočne 

zverejnený. 

 

Zároveň farský úrad oznamuje, že: 
 

Vo štvrtok 01.10.2020, bude spoveď prebiehať vonku – pri Dome nádeje           
od 17:00 – 17:30 hod.  

Po spovedi, prosíme, nevstupovať do vnútra! Dom nádeje sa otvorí až 15 minút 
pred sv. omšou.  

Počas svätej omše  môže byť vnútri max. 50 ľudí, vrátane kňaza 

a asistencie. Ďalšie osoby nebudú do vnútra vpustené!  Počas sv. omše nie je 
dovolené zdržiavať sa vonku pri Dome nádeje. 

V prvý piatok, 02.10.2020, sa bude spovedať vonku – pri Dome nádeje, ale so 

zmenou, a to od 16:00 – 17:00 hod. 

Sväté omše na prvý piatok - 02.10.2020 budú takto: 

• ráno o 06:30 hod.;  

• doobeda o 11:00 hod; 

• večer, o 18:00 hod., 

• večer o 19:30 hod.  - pre birmovancov za účasti týchto skupín: Márie 
Starinskej, Tomáša Poľančíka, Štefana Straku a p. kaplána. (Ďalšie štyri 
skupiny sa zúčastnia sv. omše na budúci týždeň).  
 

Svätých omší sa môže zúčastniť maximálne 50 osôb, vrátane kňaza a asistencie. 
Prosíme o rešpektovanie. 
 
 
 



V sobotu 03.10.2020 – svätá omša je ráno o 07:00 hod. Pobožnosť fatimskej 
soboty sa ruší. 
Dopĺňa sa v sobotu ešte  večerná sv. omša o 18.30 hod. s platnosťou na nedeľu. 
 
 
V nedeľu 04.10.2020 sväté omše budú takto  
ráno o 06:30 hod. – za veriacich farnosti 
 o 07:30 – s vyhláseným úmyslom 
 o 09:00 – s vyhláseným úmyslom s prenosom cez internet 
 o 10:30 – s vyhláseným úmyslom 
 
Svätých omší sa môže zúčastniť maximálne 50 osôb, vrátane kňaza a asistencie. 
Prosíme o rešpektovanie. 

 


