
 
 

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      27.04.2020      do     03.05.2020 

18. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 27.04.2020  
Utorok 28.04.2020  
Streda 29.04.2020 Sv. Katarína Sienska, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy 
Štvrtok 30.04.2020  
Piatok 01.05.2020 Sv. Jozef, robotník / Prvý piatok mesiaca 
Sobota 02.05.2020 Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi 
Nedeľa 03.05.2020 ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ /NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 Poďakovanie za 40 rokov manželstva Jána a Heleny; č. 408 
 Božie požehnanie, pomoc, zdravie pre obec Nová Ľubovňa 

Utorok 
17:00 Poďakovanie za 60 rokov života Stanislava; č. 420 

 + Mária a Pavol Jurgovskí; č. 175 

Streda 
17:00 Poďakovanie za 50 rokov života Ľudmily, Bp rodiny; č. 508 

 + Johana Hanečáková rod. Žembová 

Štvrtok 
17:00 Božie požehnanie, zdravie, poďakovanie za 30 rokov života Evy; č.91 

 + Dušan; č. 59 
Piatok 

 
17:00 + Anna Brecíková, + Ondrej; č. 62 

  Božie požehnanie rodiny Repka; č. 60 

Sobota 
08:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 
09:00 + Mária; č. 363 

 Za obrátenie a svetlo do života pre brata, synovca, švagra 

Nedeľa 
  

09:00 Za veriacich farnosti 
 + František Folvarčík – 10 výročie úmrtia; č. 824 

Oznamy: 

1. 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!!!!!!!!! 

2. Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia tak ako ste boli zvyknutí, nie je možné 

vysluhovať. Ak by niekto potreboval, prosím kontaktujte nás emailom, telefonicky a dohodneme si 

čas vyslúženia, (samozrejme za dodržania hygienických bezpečnostných postupov – rúško, na 

rukách rukavice.) 

3. Tento týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. 

4. Vo štvrtok bude od 16:00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 16:45 hod., kedy bude 

Eucharistické požehnanie a potom začne svätá omša. 

5. Od piatku začínajú májové pobožnosti, budú súčasťou svätých omší, hneď na začiatku..  

6. V sobotu o 08:30 hod. bude pobožnosť Fatimskej soboty a potom začne svätá omša. 

7. Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí: Chcem poprosiť rodičov, aby s prvoprijímajúcimi 

deťmi využili čas okrem modlitieb aj na opakovanie a prehĺbenie základných náboženských 

vedomostí a na osvojenie si priebehu sviatosti zmierenia, materiály majú deti k dispozícii vo 

svojich zošitoch (sú to predovšetkým poznámky, kde je zhrnuté celé učivo). Či sa bude slávnosť 

konať v plánovanom termíne alebo v inom čase, resp. za akých podmienok, či obmedzení sa 

bude konať, o tom Vás budeme vopred informovať. Zatiaľ ostáva termín 31.05.2020! 

Rozhodnutie nie je len na farskom úrade, ale záleží od aktuálnych opatrení štátnych a 

cirkevných orgánov, preto počítajte aj s možnosťou preloženia termínu. 
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