
 
 

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      10.02.2020      do     16.02.2020 

07. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 10.02.2020 Sv. Školastika, panna 
Utorok 11.02.2020 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 
Streda 12.02.2020  
Štvrtok 13.02.2020  
Piatok 14.02.2020  
Sobota 15.02.2020 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 16.02.2020 ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 Božie požehnanie, zdravie pre Petra; č. 363 

Utorok 
06:30 Za manželstvá a rodiny našej farnosti, za snúbencov, rozvedených 

18:00 + Valent Bondra, + Paulína; č. 206 

Streda 
06:30 Za manželstvá a rodiny našej farnosti, za snúbencov, rozvedených 

18:00 + Alžbeta – 15 výročie úmrtia; č. 624 

Štvrtok 
06:30 Za manželstvá a rodiny našej farnosti, za snúbencov, rozvedených 

18:00 + Mária a Ambróz Barlík – 10 výročie úmrtia; č. 344 
Piatok 

 
09:00 Na úmysel celebranta 
18:00 + Ján Niemiec – 5 výročie úmrtia, + rodičia 

Sobota 
07:00 Poďakovanie za 60 rokov života Jozefa, Bp rodiny; č. 14 
15:00 Za deti a mládež našej farnosti 

Nedeľa 
07:30 + Ján Matfiak - výročná 
09:00 + Viktória Repková – 30 dňová 
10:30 Božie požeh. rodiny Žembovej, Poďakovanie za 18 r.ž. Cyrila a Metoda 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť nebude! 

2. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tento týždeň v stredu a vo štvrtok od 17:00 hod. 

3. 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. 

4. V piatok budú v našej farnosti, obci prebiehať kňazské rekolekcie Hornospišských 

dekanátov. Svätá omša bude o 09:00 hod. Všetkých srdečne pozývame.  

5. V piatok svätá omša za účasti detí nebude, ale všetky deti pozývame na 15. ročník 

batôžkového eRko plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu, 15.02.2020 so začiatkom o 15:00 

hod. Ples začína svätou omšou. Do batôžka si pribaľte dobroty na večer, slávnostnú róbu 

s nejakým ľudovým prvkom prípadne celý kroj a dobrú náladu. Vstupné pre eRkárov sú 

2 eurá a neeRkárov 2,50 €. Pre deti, ktoré budú na svätej omši je pripravené malé 

prekvapenie. 

6. Od 10.02.2020 do 16.02.2020 slávime Národný týždeň manželstva. Z tejto príležitosti 

chcem poprosiť ženy, ktoré sa predmodlievajú ruženec o zmenu úmyslov. Počas celého 

týždňa bude jednotný úmysel: Za rodiny, manželstvá našej farnosti, za rozvedených 

manželov, za snúbencov. Vo štvrtok bude aj adorácia na tento úmysel, v utorok, stredu 

a vo štvrtok ranné sväté omše budú na tento úmysel, v nedeľu pri všetkých svätých 

omšiach bude obnovenie manželského sľubu. 

7. Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú 

formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do konca februára cez farský úrad. 
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