
 
 

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      02.12.2019      do     08.12.2019 

49. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 02.12.2019  
Utorok 03.12.2019 Sv. František Xaverský, kňaz 
Streda 04.12.2019  
Štvrtok 05.12.2019  
Piatok 06.12.2019 Sv. Mikuláš, biskup 
Sobota 07.12.2019 Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 
Nedeľa 08.12.2019 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 06:00 Prosba o požehnaný čas Adventu pre celú farnosť/obec 
18:00 + Peter Bobuľský, + Ján a Anna; č. 381 

Utorok 
06:00 + Ján a Mária Folvarčík a ich deti; č. 195 
18:00 + Agnesa a Peter Repka, + z rodiny Senderák, Križalkovič; č. 287 

Streda 
06:00 + z rodiny Krupka a Šeďo; č. 73 
18:00 + Žofia Zálešová – 30 dňová 

Štvrtok 
06:00 + Monika; č. 224 
17:00 Poďakovanie za 85 rokov života Mikuláša, Bp rodiny; č. 596 

Piatok 

 
06:00 Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu; č. 174 
18:00 Božie požehnanie pre deti našej farnosti 

Sobota 07:00 + Pavol Kaleta – výročná; č. 585 

Nedeľa 
07:30 Na úmysel Hornej kaplnky 
09:00 + Vladimír Valigurský 
10:30 Božie požehnanie pre včelárov našej farnosti / Za veriacich 

farnosti 

 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť bude o 13:00 hod., zároveň bude stretnutie členov Ružencového Bratstva. 

2. Farský úrad v NĽ, Obecný úrad v NĽ, eRko a Farská charita v NĽ vás dnes pozývajú na 

Charitný kahanček lásky, ktorý sa uskutoční od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v NĽ. 

3. Počas adventného obdobia budú ráno rorátne sv. omše o 06:00 hod., pri ktorých si môžete 

doniesť aj zasvietené lampáše z domu. Na rorátne sväté omše pozývame aj deti spolu s rodičmi. 

4. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme takto: V pondelok, utorok, stredu a piatok 

poobede od 17:00 do 18:00 hod., vo štvrtok poobede od 16:00 do 17:00 hod. V utorok a štvrtok 

doobeda od 08:00 do 09:00 hod. V piatok ráno od 08:00 hod., pôjdeme ku chorým.  

5. Vo štvrtok bude zmena času večernej svätej omše: od 16:00 hod., bude vyložená Najsvätejšia 

Sviatosť Oltárna k poklone do 16:45 hod., kedy bude eucharistické požehnanie. Potom hneď 

začne svätá omša. O 18:00 hod., Vás spolu s Obecným úradom pozývame na Koncert 

Kontrabasovej triedy Mgr. Jána Krigovského, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom dome. (zaznejú 

diela od Bacha, Vivaldiho, ....).   

6. V piatok na večernú svätú omšu o 18:00 hod. naša farnosť spoločne s Obecným úradom pozvali 

vzácneho hosťa – biskupa z Myry – sv. Mikuláša. Pozývame všetky deti. 

7. V sobotu ráno o 06:30 hod., pobožnosť Fatimskej soboty. 

8. Pri príležitosti sviatku sv. Ambróza – patróna včelárov, bude v Nedeľu (08.12.) sv. omša o 10:30 

za včelárov. 

9. Prosíme členov Bratstva Sedembolestnej Panny Márie, aby si členské za rok 2019 vyrovnali do 

Tretej adventnej nedele, u pána pokladníka Jána Konkoľa. Členské 2 €. 

10. Prosím o trochu ohľaduplnosti a rešpektovania priestoru parkoviska pod kostolom, ktoré 

slúži na parkovanie vašich áut, keď prichádzate na svätú omšu. Nie je to skladisko 

nepotrebných vecí, pneumatík. Ďakujem za pochopenie. 
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