
 

 
 

 

 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      29.07.2019      do     04.08.2019 

31. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 29.07.2019 Sv. Marta 
Utorok 30.07.2019 Bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica 
Streda 31.07.2019 Sv. Ignác z Loyoly, kňaz 
Štvrtok 01.08.2019 Sv. Alfonz Mária de´ Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi 
Piatok  02.08.2019 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 03.08.2019 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 04.08.2019 OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  

 

 Úmysly sv. omší:       

Pondelok 10:00 Za deti, ktoré idú na Erko tábor 
18:00 Poďakovanie za 25 rokov manželstva, Bp rodiny; č. 461 

Utorok 
06:30 + z rodiny Repka a Konkoľ; č. 417 

 večerná svätá omša nebude!!! 

Streda 
06:30 Za zosnulých členov hľadania prístrešia Panny Márie 
18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Zuzany, Bp rodiny 

Štvrtok 
06:30 Božie požehnanie rodiny; č. 448 
18:00 + Marta a Peter Hudák 

Piatok 

 
06:30 + František Folvarčík st. a + František Folvarčík ml.; č. 474 

 18:00 + Katarína Polomčáková – 10 výročie úmrtia, + Ján a Štefan 

Sobota 
06:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 
07:00 Poďakovanie za 90 rokov života Márie 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 Poďakovanie za 40 rokov manželstva Františka a Márie; č. 63 
10:30 + Pavol, Rudolf a rodičia; č. 203 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod. 

2. Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme takto:  
 

Pondelok, štvrtok a piatok poobede od 17:00 – 18:00 hod.  

V utorok sa spovedať nebude.(v stredu poobede počas večernej svätej omše sa bude spovedať)   

V stredu a štvrtok aj doobeda od 09:00 – 10:00 hod.;  

Piatok od 08:00 hod.  – chorí.  

3. Deti, ktoré sa prihlásili na eRko tábor, zraz bude v pondelok 29.07.2019 o 09:45 hod. na fare, kde sa 

uložia veci (na miesto pre to pripravené) a presunieme sa do kostola, kde bude svätá omša o 10:00 hod. Po 

sv. omši sa všetci presunieme na farský dvor. Nezabudnite si vziať kartičku poistenca, vypísanú zadnú časť 

návratky a podpísané vyhlásenie o bez infekčnosti. Prosíme rodičov, aby deťom pribalili aj obed na 

pondelok.  

4. V utorok večerná svätá omša nebude, nakoľko chceme ísť za deťmi na tábor. Ďakujem za pochopenie. 

5. V stredu posedenie pri „horiacom polienku“ na fare nebude. Ďakujem za pochopenie.  

6. Vo štvrtok bude od 17:00 hod. do 17:45 hod., vyložená Sviatosť Oltárna na osobnú poklonu. Potom 

začne eucharistické požehnanie a následne svätá omša. 

7. V piatok 2. augusta možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok 

predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) 

a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie 

a modlitba na úmysel Svätého Otca.  

8. V sobotu o 06:30 hod., bude pobožnosť Fatimskej soboty. 
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