
 
 

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      30.03.2020      do     05.04.2020 

14. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 30.03.2020  
Utorok 31.03.2020  
Streda 01.04.2020  
Štvrtok 02.04.2020  
Piatok 03.04.2020  
Sobota 04.04.2020  
Nedeľa 05.04.2020 KVETNÁ NEDEĽA/NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
17:00 + Ľudmila Hudáková - výročná 

 Božie požehnanie, zdravie pre rodinu; č. 175 
  

Utorok 
17:00 + Stanislav a Helena Žileckí; č. 629 

 + Ján Lukacko; č. 25 
  

Streda 
17:00 + Kazimír Štellmach – 30 výročie úmrtia, + rodičia; č. 391 

 Božie požehnanie rodiny Bondra; č. 467 

Štvrtok 
  

17:00 + Ján, Vincent a Mária Pavelčík a ich deti 
 Božie požehnanie rodiny Barlík; č. 59 

Piatok 

 

  
17:00 Poďakovanie za 60 rokov života Petra, Bp rodiny; č. 443 

 + František, Mária, Marciana; č. 306 
   

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

 Božie požehnanie pre rodiny Folvarčík a Smoroň 

Nedeľa 
  

09:00 Za veriacich farnosti 
 Poďakovanie za 80 rokov života Michala; č. 369 

Oznamy: 

1. Úmysly svätých omší budú odslúžené súkromne kňazmi farnosti. 

2. Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré 

zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to 

až do odvolania!!!!!!!!! 

3. V pondelok mám celodennú adoráciu. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 09:00 do 17:00 hod. Kostol nebude 

otvorený, iba predsieň. Povzbudzujeme k adorácii cez internet. 

4. Tento týždeň je prvopiatkový, nakoľko prežívame neobvyklú situáciu, vysluhovanie sviatosti zmierenia tak ako 

ste zvyknutí, nie je možné. Aj pred veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať 

doteraz zaužívaným hromadným spôsobom. Kto nepotrebuje prijať sviatosť zmierenia, môže si vzbudiť 

dokonalú ľútosť s pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti. Ak sa niekto nutne potrebuje 

vyspovedať, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu, telefónneho čísla a dohodneme si miesto a čas.  

5. Čo sa týka návštevy chorých, ku ktorým chodíme na prvé piatky: pôjdeme iba k tým, ktorých zdravotný stav sa 

vážne zhoršil a je život ohrozujúci. Platí to čo pre ostatných – vzbudiť si dokonalú ľútosť a pri najbližšej 

príležitosti sa vyspovedať.  

6. Tento čas je veľkou príležitosťou na spoločnú rodinnú modlitbu, čítanie Svätého Písma, náboženskej literatúry, 

súkromné meditácie a rozjímania nad umučením Pána, modlitba Breviára, ............ 

7. Veľmi pekne prosíme o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých nariadení Vlády SR, v záujme ochrany 

nášho zdravia. 

8. Na budúcu nedeľu/Kvetnú nedeľu v úvode svätej omše bude požehnanie ratolestí – aj takto na diaľku. 
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