
 

 
 

 

 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      30.09.2019      do     06.10.2019 

40. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 30.09.2019 Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Utorok 01.10.2019 Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš, panna a učiteľka Cirkvi 
Streda 02.10.2019 Svätých anjelov strážcov 
Štvrtok 03.10.2019  
Piatok  04.10.2019 Sv. František Assiský 
Sobota 05.10.2019 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 06.10.2019 DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší:       

Pondelok 18:00 Poďak. za 30 rokov manželstva Jozefa a Anny, Bp rodiny; č.38 

Utorok 
06:30 Božie požehnanie rodiny Folvarčík; č. 268 
18:00 + Viktor a Viktória Jendrichovskí 

Streda 
06:30 Božie požehnanie rodín Polomčák, Marhefka, Pružinský 
18:00 + Jozef Žilecký – 40 výročie úmrtia 

Štvrtok 
06:30 Za Božiu pomoc v ťažkostiach, na dobrý úmysel 
18:00 + Peter, Jozef, Vincent, Johana, Mária Repka; č. 475 

 

Piatok 

 

06:30 Za duše v očistci 
17:30 + František Olšavský st. a + František Olšavský ml. 

Sobota 06:30 Pobožnosť fatimskej soboty 

 07:00 + František, Ján a ich rodičia a starí rodičia; č. 377 

Nedeľa 
07:30 + Angela Kmečová – 25 výročie, + Rudolf a Ondrej 
09:00 Poďakovanie za 40 rokov manželstva Petra a Ľudmily 
10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes nebude. 

2. Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme takto: Pondelok až Piatok poobede od 17:00 – 

18:00 hod. Vo štvrtok doobeda od 08:00 – 09:00 hod.; Piatok od 08:00 hod.  – chorí. 

3. V utorok začína mesiac október – mesiac ruženca. Spoločné ružencové pobožnosti budú cez týždeň 

(pondelok až piatok) pred večernou sv. omšou o 17:30 hod.  

(Keďže tento týždeň je aj prvý piatok, spoločne sa modlíme ruženec pred svätou omšou, prosím 

prichádzajte na sviatosť zmierenia včas. Nenechávajte si to na posledné minúty pred svätou omšou) 

Tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo 

nábožnom združení, môžu získať úplné odpustky.  

Na získanie odpustkov sa stanovuje:  

 Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.  

 K modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.  

4. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

5. Vo štvrtok o 17:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 17:30 hod., potom sa spoločne 

pomodlíme ruženec, bude eucharistické požehnanie a svätá omša. 

6. Počas mesiaca októbra budú v piatok večerné sväté omše posunuté na 17:30 hod. Začneme ich 

spoločnou modlitbou ruženca spolu s deťmi. Prosím o rešpektovanie času svätej omše. Začína o 17:30 

hod.!!!!! 

7. V piatok po večernej svätej omši prosím rodičov prvoprijímajúcich detí o stretnutie. Účasť je povinná! 

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

9. Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili Národného pochodu za život.  
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