
 
 

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      09.03.2020      do     15.03.2020 

11. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 09.03.2020  
Utorok 10.03.2020  
Streda 11.03.2020  
Štvrtok 12.03.2020  
Piatok 13.03.2020  
Sobota 14.03.2020  
Nedeľa 15.03.2020 TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 06:30 + Gašpar a Mária Konkoľ a ich rodičia 
18:00 + Karol, Ambróz, Mária, Rudolf, Klára, Marián; č. 344 

Utorok 
06:30 + z rodiny Debnár, Hutník, Babin 
18:00 + František; č. 363 

Streda 
06:30 Božie požehnanie rodiny Konkoľ; č. 10 
18:00 Božie požehnanie, zdravie rodiny Hermíny Kmečovej; č. 199 

Štvrtok 
06:30 Za dôchodcov, ktorí boli na púti v Levoči v roku 2019 
18:00 + Peter Repka – 30 dňová 

Piatok 

 

06:30 + Peter, Marta a ich rodičia a deti; č. 306 
17:30 Pobožnosť Krížovej cesty 

 Božie požehnanie, zdravie pre rodinu Krupka; č. 71 
Sobota 07:00 +Anna – výročná; č. 525 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 + z rodiny Kmeč, Folvarčík, Habiňák; č. 29 
10:30 Božie požehnanie rodín Repka, Kovaľ, Nižník, Štupák 

Oznamy: 

1. Dnes o 13:30 hod. Krížová cesta s členmi RB, zároveň bude stretnutie členov RB. 

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

3. Od utorka začína deviatnik ku sv. Jozefovi, budeme sa ho spoločne modliť vždy na konci svätej 

omše, v nedeľu po Krížovej ceste. 

4. 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. 

5. V sobotu 14.03.2020 o 17:00 hod., bude na fare stretnutie členov Pastoračnej rady farnosti. 

Prosím členov o účasť. 

6. Minulotýždňová zbierka na Charitu bolo 960 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! 

7. Prosíme o dodržiavanie týchto opatrení: sväteničky sa dočasne používať nebudú; zvonček 

bude pri východe z kostola (miništranti s krabičkami budú pri vchodoch); nenechávajte si 

v laviciach modlitebné knižky, ružence, hygienické vreckovky, prípadne iné veci; znak pokoja 

iba vzájomným úklonom hlavy, namiesto podávania rúk. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, 

majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav 

nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú 

zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.  prosíme o zachovanie pokoja a 

modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme 

príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, 

ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. 
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