
 

 
 

 

 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      08.04.2019      do     14.04.2019 

15. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 08.04.2019  
Utorok 09.04.2019  
Streda 10.04.2019  
Štvrtok 11.04.2019  
Piatok 12.04.2019  
Sobota 13.04.2019 

 

 
Nedeľa 14.04.2019 KVETNÁ NEDEĽA / NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 
Poďak. za 30 rokov manželstva Jozefa a Daniely, Bp rodiny Sekelskej 
Poďak. za 30 rokov manželstva Františka a Viery, Bp rodiny; č. 600 

Utorok 
06:30 + Ján, Sabína a ich deti; č. 334 
18:00  + Peter Vresilovič – výročná; č. 549 

Streda 
06:30 

+ Ondrej, Mária, Júlia; č. 309 
Božie požehnanie, zdravie pre rodinu Škapurovú; č. 62 

 Večerná svätá omša nebude!!! 

Štvrtok 
06:30 Za zdravie Petra, Božie požehnanie rodiny 
18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Jozefa 

Piatok 

 
06:30 + členov Spolku Sedembolestnej Panny Márie 

 17:30 Pobožnosť Krížovej cesty 
 18:00  Božie požehnanie, zdravie pre rodiny Kmeč, Hriňák, Šuťák; č. 23 

Sobota 07:00 Božie požehnanie pre Jána a jeho rodinu; č. 59 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 Bp, pomoc pre rodiny Bondra, Repka, Zdanowski, Haladej; č. 251 
11:00 Božie požehnanie rodiny Veselovskej a Kaletovej 

Oznamy: 

1. Dnes o 13:00 hod. bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Prosím všetkých členov o účasť, 

nakoľko prebehnú voľby horliteľov jednotlivých ruží a následne voľba hlavného horliteľa RB. 

Prosím doneste si zo sebou pero (voľby musia byť písomné). Po skončení volieb o 13:30 hod. bude 

pobožnosť Krížovej cesty.  

2. Vo štvrtok nebude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone. 

3. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude v našej farnosti v sobotu 13.04.2019 v čase 

od 10:00 do 12:00 hod.; a od 13:30 do 15:00 hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov 

z dekanátu. Snažme sa zodpovedne pripraviť na prijatie tejto sviatosti dobrým spytovaním 

svedomia a úprimnou ľútosťou. 

4. Spovedať cez týždeň budeme hlavne tých, ktorí nemôžu prísť v sobotu, takto: v pondelok večer od 

17:00 hod. V utorok, štvrtok a piatok pred večernou svätou omšou (ak stihneme prísť zo 

spovedania) od 17:30 hod. 

5. Na Kvetnú nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie ratolestí. 

6. Ku chorým pred VN pôjdeme v pondelok 15.04.2019, prosím aby ste ich zapísali v sakristii. 

Pôjdeme iba k tým, ktorých zapíšete. Ku prvopiatkárom pôjdeme na prvý piatok mesiaca máj, t.j. 

03.05.2019. 

7. Počas sviatkov sa zanesie chorým sväté prijímanie. Prosím aby ste chorých (aj prvopiatkárov) 

zapísali v sakristii.  Sväté prijímanie sa prinesie vo Veľký piatok, a na Veľkonočnú nedeľu. 

8. Prosím lektorov, aby si všimli rozpis na sviatky. Od pondelka bude na nástenkách. 
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