
 
 

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      23.03.2020      do     29.03.2020 

13. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 23.03.2020  
Utorok 24.03.2020  
Streda 25.03.2020 Zvestovanie Pána, slávnosť 
Štvrtok 26.03.2020  
Piatok 27.03.2020  
Sobota 28.03.2020  
Nedeľa 29.03.2020 PIATA PÔSTNA NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
17:00 Poďakovanie za 70 rokov života Márie, Bp rodiny; č.608 

 + z rodiny Krupka a Folvarčík; č. 71 
  

Utorok 
17:00 + Gašpar repka a jeho rodičia 

 + Ján; č. 175 
  

Streda 
17:00 + Mária Barlíková; č. 525 

 + z rodiny Bondra a Smrek; č. 467 

Štvrtok 
  

17:00 + z rodiny Smoroň, Dzur, Giacko 
 + Marta a Peter, + rodičia Repka, + Agnesa a Gašpar, + rodičia Kmeč; č. 128 

Piatok 

 

  
17:00 + Jozef Valigurský - výročná 

 + Mária a Ignác Olšavskí a ich synovia 
   

Sobota 
09:00 Božie požehnanie, pomoc pre chorých, zdravotníkov,  

 + Ferdinand a Paulína Repka; č. 629 

Nedeľa 
  

09:00 Za veriacich farnosti 
 + Dušan – výročná; č. 59 

Oznamy: 

1. Úmysly svätých omší budú odslúžené súkromne kňazmi farnosti. 

2. Sväté omše sa nebudú slúžiť verejným spôsobom. (za účasti verejnosti) až do 31.03.2020!!!! 

3. Prenos svätej omše môžete sledovať aj z nášho kostola, v pracovné dni vždy o 17:00 hod. 

V nedeľu o 09:00 hod. (https://www.youtube.com/watch?v=JaCxZ7lLpLQ&feature=youtu.be) 

4. Čas, ktorý zrušením verejných bohoslužieb vznikol, venujme modlitbám a pôstu. Keď 

nebezpečenstvo nákazy pominie, o to radšej sa budeme stretávať v našich chrámoch, spoločne 

sa modliť a ďakovať Bohu. 

5. Bohoslovci  a predstavení z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka sa od pondelka 23. 3. 

do utorka 31.3.2020 vždy od 20:00 do 21:00 budú modliť novému k Sedembolestnej Panne 

Márii, patrónke Slovenska. Povzbudzujú aj Nás k modlitbe novény a prosbe o pomoc našej 

patrónky v tejto neľahkej situácii. Spojme sa spolu v modlitbe v tomto čase. Novéna bude 

zverejnená na stránke obce a na oficiálnej webovej stránke seminára ks.kapitula.sk 

6. Na budúci týždeň sa mení čas. V noci z 28. na 29. marca sa mení čas (zo soboty na nedeľu). 

O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času!!!!!!!! 
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