
 
 

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      30.12.2019      do     05.01.2020 

01. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 30.12.2019  
Utorok 31.12.2019  
Streda 01.01.2020 SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť 
Štvrtok 02.01.2020 Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánzsky, biskup a učiteľ Cirkvi 
Piatok 03.01.2020 Najsvätejšie meno Ježiš 
Sobota 04.01.2020  
Nedeľa 05.01.2020 DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 Božie požehnanie rodiny Rinkovskej a Starinskej 

Utorok 
07:00 Na úmysel celebranta 
16:30 Poďakovanie Pánu Bohu za dobrodenia uplynulého roku 

Streda 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 Poďakovanie za 70 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 27 
11:00 Poďakovanie za 50 rokov života Anny, Bp rodiny; č. 13 

Štvrtok 
--------- --------------------------------------------------------------------------- 
18:00 + Viktória Kaletová – 5 výročie úmrtia; č. 140 

Piatok 

 
06:30 + Johana a Peter, Peter Rúra a ostatní z rodiny 
18:00 Poďakovanie za 75 rokov života Agnesy; č. 315 

Sobota 
06:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 
07:00 + Júlia a Peter Kaleta; č. 139 

Nedeľa 
07:30 + Jozef – 25 výročie úmrtia; č. 268 
09:00 Za veriacich farnosti 
10:30 Poďakovanie za 70 rokov života Marty, Bp rodiny; č. 461 

Oznamy: 

1. Dnes nebude pobožnosť. O 14:00 hod Vás spolu s Obecným úradom pozývame do Kultúrneho 

domu na divadelné predstavenie Goralské Rozprávky(určené hlavne pre deti), potom o 15:30 

hod. na predstavenie Guroľske Pošodky (určené pre dospelých divákov).  

2. V utorok je posledný deň občianskeho roku. Sväté omše budú ráno o 07:00 hod., podvečer bude 

o 16:30 hod., pri ktorej bude koncoročné vyúčtovanie a ďakovná pobožnosť na konci roka so 

slávnostným spevom hymnu Te Deum – je to príležitosť za obvyklých podmienok získať úplné 

odpustky. Večer od 23:30 hod., bude otvorený kostol a vystavená Sviatosť Oltárna k verejnej 

poklone. Pozývame Vás privítať nový rok v stíšení a modlitbe pred Eucharistiou. 

3. Požehnanie vašich príbytkov bude pokračovať v stredu 01.01.2020 od 13:00 hod., podľa rozpisu. 

4. Tento týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať takto: štvrtok a piatok od 

17:00 hod. Tí, ktorí ste boli na predvianočnej svätej spovedi a nemáte ťažký hriech na duši, 

nemusíte chodiť na prvý piatok na sviatosť zmierenia. Kto si koná prvé piatky je dôležité, aby 

v piatok pristúpil ku svätému prijímaniu, nakoľko prvý piatok je o svätom prijímaní práve na 

prvý piatok mesiaca, svätú spoveď môžete mať aj inokedy. 

Ku chorým, ku ktorým chodíme na prvý piatok pôjdeme, v piatok (03.01.2020) od 08:00 hod. 

rannej. 

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

bude eucharistické požehnanie a hneď po ňom začne svätá omša. 

6. V sobotu (04.01.2020) bude o 06:30 hod. Fatimská pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci. 
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