
 
 

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      16.12.2019      do     22.12.2019 

51. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok

k 
16.12.2019  

Utorok 17.12.2019  
Streda 18.12.2019  
Štvrtok 19.12.2019  
Piatok 20.12.2019  
Sobota 21.12.2019  
Nedeľa 22.12.2019 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 06:00 + Peter Farkaš 
13:00DN + Pavol Krupka – pohrebná svätá omša 

Utorok 
06:00 Za zdravie rodiny; č. 375 
18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Štefana, Bp rodiny; č. 179 

Streda 
06:00 Poďakovanie za 50 rokov života Jána, Bp rodiny 

 Večerná svätá omša nebude !!!! 

Štvrtok 
06:00 Božie požehnanie rodiny Jakubjak 
18:00 + Kveta, Monika, Ján, Jozef, František Repka, + Maxim Bondra; č. 251 

Piatok 

 
06:00 + Ján a + z rodiny Štucka a Konkoľ; č. 174 
18:00 Božie požehnanie rodín Chamilla, Turlík, Smoroň 

Sobota 06:30 + Peter, Mária, Ján, Henrich Jendrichovskí; č. 298 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 + Peter Poľančík; č. 256 
10:30 Poďakovanie za 80 rokov života Viktora, Bp rodiny; č. 292 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť bude o 13:00 hod., O 14:00 hod. Vás srdečne pozývame do Kultúrneho domu, na Vianočnú 

akadémiu žiakov Základnej školy. 

2. V stredu večerná svätá omša nebude, nakoľko spovedáme v Starej Ľubovni. Ďakujem za pochopenie. 

3. Vo štvrtok od 17:00 hod., bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 18:00 hod., kedy bude 

eucharistické požehnanie. Potom hneď začne svätá omša.   

4. Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami, bude v našej farnosti, v sobotu 21.12.2019 v čase od 10:00 – 

12:00. hod. a poobede od 13:30 do 15:00 hod. Prosím využite prítomnosť kňazov dekanátu.  

5. Počas tohto týždňa sa spovedať bude iba počas večerných svätých omší (utorok, štvrtok, piatok). 

6. Ku chorým, ktorí chodievajú na svätú spoveď iba na Vianoce (nie ku prvopiatkárom) pôjdeme v pondelok 

23.12.2019, prosím aby ste ich zapísali v sakristii do budúcej nedele. Pôjdeme iba ku tým, ktorých zapíšete. 

7. Chorým počas Vianočných sviatkov sa zanesie sv. prijímanie v stredu 25.12.2019; štvrtok 26.12.2019; nedeľu 

29.12.2019 a v stredu 01.01.2020 v doobedňajších hodinách. Chorých aj prvopiatkárov,  zapíšte v sakristii. 

8. Od utorka 17.12.2019 dňa až do konca Vianočného obdobia (Nedeľa Krstu Krista Pána) sa modlíme modlitbu 

Radostného ruženca. Úmysly posvätného ruženca sú za naše rodiny, manželstvá. 

9. Požehnanie domov: s požehnaním príbytkov začneme v sobotu 28.12.2019 od 09:00 do cca. 17:00 hod. 

Potom budeme pokračovať v stredu 01.01.2020 od 13:00 do 20:00 hod. Rozpis bude na nástenkách. 

10. Aj tento rok sa eRko zapojí do 25. ročníka koledníckej akcie DOBRÁ NOVINA, ktorá je zameraná hlavne na 

diecézu Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. V našej obci sa bude konať v sobotu 28.12.2019 a to 

osobitným koledovaním do rodín. Preto prosíme, aby rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny sa 

zapísali na pripravený papier vzadu na stolíku. Koledníci Dobrej noviny budú mať stretnutie v piatok 

20.12.2019, po sv. omši vo Farskom klube. Ak má niekto záujem koledovať, je srdečne pozvaný. 

11. Bohuznáma osoba venovala na kostol 200 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

12. Vzadu na stolíku sú k dispozícii nástenné kalendáre Kňazského seminára, cena 2 eurá. 
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