
 
 

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      25.11.2019      do     01.12.2019 

48. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 25.11.2019 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 
Utorok 26.11.2019  
Streda 27.11.2019  
Štvrtok 28.11.2019  
Piatok 29.11.2019  
Sobota 30.11.2019 Sv. Ondrej, apoštol 
Nedeľa 01.12.2019 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 Božie požehnanie pre rodinu Jána Smreka; č. 330 
 + Roman a Anna Turlík 

Utorok 
06:30 Božie požehnanie, zdravie rodiny Pavla; č. 73 
18:00 + Viktória a Vavrinec Janči; č. 580 

Streda 
06:30 + Anna – 5 výročie, + Štefan Štellmach – 15 výročie úmrtia; č. 2 
18:00 Za členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie 

Štvrtok 
06:30 + Filip a Mária Konkoľ a ich deti; č. 195 
18:00 + Andrej a Margita Repka, + Jozef a Cyril Smoroň, + Mária Konkoľ; č. 119 

Piatok 

 
06:30 Božie požehnanie pre rodiny Konkoľ, Výboch, Cvik 
18:00 + Peter Barlík – 30 dňová 

Sobota 07:00 + Andrej a Peter; č. 713 

Nedeľa 
07:30 + Valent a Pavlína Bondra a ich rodičia 
09:00 Božie požehnanie pre členov Spolku Sedembolestnej Panny Márie 
10:30 + Štefan a Helena Janči; č.580 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť nebude. 

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

hod., kedy bude eucharistické požehnanie. Potom hneď začne svätá omša..  

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

4. Na Prvú adventnú nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach požehnanie adventných vencov. 

5. Na Prvú adventnú nedeľu sa pri východe z kostola bude konať jesenná zbierka na charitu. 

6. Na budúcu nedeľu bude stretnutie členov Ružencového Bratstva poobede o 13:00 hod. 

7. Farský úrad v NĽ, Obecný úrad v NĽ, eRko a Farská charita v NĽ vás pozývajú na Charitný 

kahanček lásky, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu 01. 12. 2019 od 14:00 hod. v 

Kultúrnom dome v NĽ. Tak ako každý rok si môžete kúpiť náboženskú literatúru, rôzne 

výrobky, čím finančne podporíte činnosť Farskej charity v NĽ. 

8. Spolok Sedembolestnej Panny Márie oznamuje svojim členov, že členské za rok 2019, je 

potrebné odovzdať u pokladníka spolku, pána Jána Konkoľa a to v čase od 01.12.2019 do 

15.12.2019. (od prvej do tretej adventnej nedele). Členské je 2 eurá. 
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Drahí veriaci, v tomto pred adventnom čase, sa s Vami chceme podeliť o náš sen. 

Sen, v ktorom snívame o pomoci pre každého, kto ju bude potrebovať. Cirkev by mala byť 

miestom prijatia pre každého. Aj pre núdznych, chudobných, či inak znevýhodnených. 

Túžime, aby sa v každej farnosti našli ľudia, ktorí budú vnímaví nielen na seba, ale aj na tých 

ostatných. Každá farnosť by mala byť miestom, kde si ostatní ľudia všimnú, ak niekto z ich 

okolia potrebuje pomôcť, či len povzbudiť. V Spišskej katolíckej charite sa takejto konkrétnej 

pomoci venujeme už takmer tridsať rokov. Za tento čas sme pomohli tisíckam príbehom 

rôznych ľudí – od detí, cez mladých ľudí, slobodné mamičky, núdzne rodiny, zdravotne 

znevýhodnené osoby, seniorov, či umierajúcich. Veľakrát však narážame na množstvo 

prekážok, ktoré sa nás v tejto našej práci snažia zastaviť. Vďaka Božiemu požehnaniu sa však 

aj napriek mnohým ťažkostiam snažíme naplniť náš sen – o pomoci pre každého. Počas prvej 

adventnej nedele sa bude na celom Slovensku vo všetkých kostoloch organizovať zbierka na 

Charitu. V našej Spišskej diecéze poputujú vyzbierané finančné prostriedky na činnosť 

Spišskej katolíckej charity. Zo srdca vám ďakujeme za vaše dary. Veríme, že aj vďaka tejto 

zbierke nielen pomôžete tým, ktorí to najviac potrebujú, ale zároveň si otvoríte srdce na 

pomoc aj pre ľudí vo vašom najbližšom okolí. Pracovníci Spišskej katolíckej charity. 

 

Teraz bude nasledovať krátka pobožnosť zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu 

Srdcu Ježišovmu, ktorá sa dnes koná vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou 

Sviatosťou Oltárnou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaný modlitby Ježišu, Vykupiteľ 

ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 


