
 

 
 

 

 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      14.01.2019      do     20.01.2019 

03. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 14.01.2019  
Utorok 15.01.2019  
Streda 16.01.2019  
Štvrtok 17.01.2019 Sv. Anton, opát 
Piatok 18.01.2019  
Sobota 19.01.2019 

 

Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 20.01.2019 DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 Poďak. za 70 rokov života Pavla, Bo, zdravie rodiny; č.390 

Utorok 
06:30 + Ján a Johana Poľančík 
18:00  + Peter Veselovský, + Johana a Gabriel Smrek; č. 166 

Streda 06:30 + Imrich a Mária Barlík; č. 525 
 18:00 + Karol Konkoľ a jeho rodičia 

Štvrtok 
06:30 + Štefan a jeho rodičia; č. 157 
18:00 + Ján a Jaroslav, Mária a Štefan, Mária a Michal; č. 802 

Piatok 

 
06:30 + Pavol a jeho rodičia Folvarčík 

 18:00  Poďakovanie za 50 r. života Petra, Bp rodiny; č. 369 
Sobota 07:00 + Janka, Jozef a ich deti; č. 508 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 + Jozef Smrek - výročná 
10:30 Božie požehnanie, zdravie rodiny Kaleta; č. 91 

Oznamy: 

1. Dnes poobede pobožnosť bude o 13:30 hod. 

2. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tento týždeň vo štvrtok a piatok od 17:00 hod. 

3. Vo štvrtok bude od 17:00 vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy bude 

eucharistické požehnanie a hneď po ňom začne svätá omša. 

4. Diecézna škola viery: vo štvrtok 17. 01. o 18:30 hod., v Kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni, 

celebrovať bude prednášajúci: ThDr. František Knapík PhD., farský administrátor v Poprade - 

Matejovciach, po skončení svätej omše bude nasledovať prednáška a diskusia. 

5. 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. Tým čo vyzdobili chrám, organistom a spevákom, ktorí svojím spevom 

skrášlili liturgiu, asistencii, všetkým za hojnú účasť na sviatosti zmierenia a za hojnú účasť na svätých 

omšiach. Vyslovujem úprimné ďakujem všetkým, ktorí ste nás prijali pri požehnaní vašich príbytkov; 

všetkým, ktorí ste prijali Koledníkov Dobrej noviny. 

6. Obec Nová Ľubovňa Vás žiada, z dôvodu zhoršenej dopravnej situácie, sťaženej zimnej údržby, 

bezpečnosti cestnej premávky, aby ste Vaše motorové vozidlá – aj počas svätých omší cez týždeň a v 

nedeľu, neparkovali pred budovou zdravotného strediska. Použite prosím parkovisko pod kostolom. 

7. Pripomínam niektoré dátumy:  

 Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedeľu 26.05.2019 o 10:00 hod.; 

 Diakonská vysviacka nášho bohoslovca Štefana, je naplánovaná na štvrtok 13.06.2019; 

 Kňazská vysviacka nášho diakona Adama, je naplánovaná na sobotu 15.06.2019; 

 Primície sú naplánované na nedeľu 16.06.2019; 

 Púť do Svätej zeme: 15. až 22.10.2019; 

 Obnova Ľudových misií je naplánovaná na 21. až 24. november 2019. 
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