
 

 
 

 

 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      13.05.2019      do     19.05.2019 

20. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 13.05.2019 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
Utorok 14.05.2019 Sv. Matej, apoštol 
Streda 15.05.2019  
Štvrtok 16.05.2019 Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník 
Piatok 17.05.2019  
Sobota 18.05.2019 

 

 
Nedeľa 19.05.2019 PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 Božie požehnanie, pomoc, zdravie; č. 442 

Utorok 
06:30 + Benedikt, Júlia, ich deti a + z rodiny 
18:00  + Anna, Andrej a ich rodičia; č. 428 

Streda 
06:30 + Jozef a Katarína Chudík, + Jozef Firča, + Peter a Júlia Krupka 
18:00 + Ján Barlík – 30 dňová 

Štvrtok 
06:30 + Ján a Mária Varchol, + Michal, Mária, Ján, Vojto 
18:00 + Janka Kemlage 

Piatok 

 
06:30 + Filip a Mária Konkoľ a ich rodičia; č. 195 
18:00  Poďakovanie za 75 rokov života Márie; č. 714 

Sobota 
07:00 + Pavlína, Michal, Anna, Ondrej, a ich rodičia 
16:00 Za mladomanželov Mateja a Máriu 

Nedeľa 

07:30 + Ján a Sabína Sekelskí 
09:00 Poďak. za 70 rokov života Márie a 75 rokov života Pavla; č. 490 
10:30 Za maturantov – prosba o milosť a svetlo Ducha Svätého 

Oznamy: 

1. Dnes pri východe z kostola je Zbierka na kňazský seminár. Darcom, úprimné Pán Boh zaplať! 

2. Dnes popoludní pobožnosť nebude. Všetkých Vás pozývame o 14:00 hod. do Kultúrneho domu na 

program, ktorý z príležitosti Dňa matiek pripravili žiaci a učitelia ZŠ. 

3. Spovedať budeme tento týždeň v stredu a štvrtok od 17:00 hod. 

4. Vo štvrtok bude od 17:00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy začne májová 

pobožnosť, Eucharistické požehnanie a potom svätá omša. 

5. Diecézna škola viery: štvrtok 16. mája o 18:30 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše 

bude nasledovať prednáška a diskusia. Tí, ktorí absolvovali aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanú vo 

štvrtok certifikát. 
6. Od piatka 17.05.2019, začína pre prvoprijímajúce deti deviatnik. Rozpis dostanú v škole na hodine NV, 

ale bude aj od utorka na nástenkách v kostole. 

7. Pripomínam všetkým rodičom prvoprijímajúcich deti upratovanie kostola, ktoré bude v sobotu 

18.05.2019, hneď po skončení rannej svätej omše. (cca. 07:30 – 08:00) 

8. Vo štvrtok 13.06.2019, o 15:00 hod. bude v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, vysvätený na 

diakona, náš rodák velebný pán Štefan Štellmach. Kto by mal záujem zúčastniť sa diakonskej 

vysviacky, prosím nech sa zapíše v sakristii do konca mája, na pripravené hárky. Sú objednané tri 

autobusy, prosím zapíšte sa čím skôr, aby sa vedeli pripraviť všetky náležitosti. Na osobitný papier 

prosím nech sa zapíšu aj tí, ktorí sa mienia zúčastniť na vlastných autách – potrebujeme vedieť približný 

počet. Prosíme o modlitby za Štefana a aj za ostatných kandidátov kňazstva. (na kňazskú vysviacku 

Adama, sa bude zapisovať neskôr). 
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