
 
 

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      11.05.2020      do     17.05.2020 

20. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 11.05.2020  
Utorok 12.05.2020  
Streda 13.05.2020 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
Štvrtok 14.05.2020 Sv. Matej, apoštol 
Piatok 15.05.2020  
Sobota 16.05.2020 Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník 
Nedeľa 17.05.2020 ŠIESTA VEĽKONOČNÁ  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
Božie požehnanie, zdravie rodiny Rúra; č. 175 
Poďakovanie za 50 rokov života Anny, Bp rodiny; č. 254 

Utorok 17:00 
Poďakovanie za 25 rokov života Dominika 
Božie požehnanie rodín Karpjak, Faber, Folvarčík, Repka; č.683 

Streda 17:00 
+ Aladár a Júlia Pelikán, + Valéria Trembáčová, + Arpád Šavel 
Poďakovanie za 40 rokov života Terézie, Bp rodiny; č. 309 

Štvrtok 17:00 
+ Ján, Paulína, Ferdinand Repka, + Marciana, Mária, František Hudák; č. 591 

+ Gašpar, Johana, Tomáš Smoroň 
Piatok 

 
17:00 

Božie požehnanie rodín Rusiňák, Akurátny, Kmeč 
Poďakovanie za 40 rokov života Lucie, Bp rodiny; č. 315 

Sobota 09:00 
+ Janka Kemlage; č. 462 
Poďakovanie za 80 rokov života Žofie 

Nedeľa 
07:30 

hod.  

Za veriacich farnosti – pre seniorov  
09:00 Na úmysel celebranta – pre seniorov (prenos cez internet) 
10:30 Na úmysel celebranta – na ihrisku 

Oznamy: 

1. Sväté omše budú tak ako doteraz cez týždeň o 17:00 hod., – kostol sa bude otvárať 15 

minút pred svätou omšou. Zúčastniť sa môžu svätých omší predovšetkým tí, ktorí majú 

úmysel. Miest v kostole je 40 – na sedenie. (chór a kaplnka Sedembolestnej budú uzatvorené). 

2. V nedeľu budú sväté omše takto o 07:30 hod., a o 09:00 hod., pre seniorov a osoby patriace 

do rizikovej skupiny (napr. onkologický pacienti...). Týchto svätých omši (o 07:30 

a o 09:00) sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 65 rokov a tí, ktorí patria do rizikovej 

skupiny. Mladším je vstup zakázaný.  

Pre mladších je svätá omša na ihrisku o 10:30 hod. v prípade priaznivého počasia, prípadná 

zmena sa ohlási. 

3. Cez internet sa vysielajú sväté omše cez týždeň o 17:00 hod. a v sobotu a nedeľu o 09:00 

hod. 

4. Stále pre veriacich platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách až do 

chvíle, kým zákaz zhromažďovania celkom neskončí a bohoslužby nebudú úplne bez 

obmedzení. 

5. Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí: Prvé sväté prijímanie sa posúva na nedeľu 

28.06.2020!!!!! Nedeľa 31.05.2020 sa ruší. Nový termín je zatiaľ 28.06.2020 -  ale, stále 

počítajte s možnosťou preloženia aj tohto druhého termínu. 
6. Rodina Židová venovala na kostol 50 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! 
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