
 
 

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      18.05.2020      do     24.05.2020 

21. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 18.05.2020  
Utorok 19.05.2020  
Streda 20.05.2020  
Štvrtok 21.05.2020 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 
Piatok 22.05.2020  
Sobota 23.05.2020  
Nedeľa 24.05.2020 SIEDMA VEĽKONOČNÁ  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
+ Vincent a Mária Kaleta a ich deti 
+ Mária a Monika Konkoľ, + Katarína Repková; č. 399 

Utorok 17:00 
+ Andrej Žilecký – 40 výročie úmrtia 
+ Ján a Monika Repka, + Gregor, Mária, Jakub Olšavskí; č. 244  

Streda 17:00 
+ Irena a Jozef Smrek; č. 330 
+ Michal, Žofia, Mária a ich deti; č. 309 

Štvrtok 

06:30 Za veriacich farnosti - pre seniorov 
08:00 Na úmysel celebranta - pre seniorov 
16:00 Na úmysel celebranta – prenos cez internet 
17:30 Na úmysel celebranta – na ihrisku (hlavne pre mladších ako 65) 

Piatok 

 
17:00 

+Johana Hanečáková – 30 dňová; č. 57 
+ Vincent, Mária, Bernard, Mária, Alojz; č. 172 

Sobota 09:00 
Poďak. za 60 r. života Anežky, za 60 r. života Jozefa, Bp rodiny 

Poďakovanie za 50 rokov života Petra, Bp rodiny; č. 643 

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 (hlavne pre mladších ako 65) 

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. Prosím všetkých tých, ktorí budú prichádzať na svätú omšu o dochvíľnosť, prosím prísť 15 minút 

pred omšou, nie 2 minúty po začatí. Ďakujem za pochopenie! 

2. V nedeľu budú sväté omše 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.  

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. Hoci je účasť na verejných bohoslužbách povolená všetkým, ktorí nie sú chorí, na mieste je stále 

rozvážnosť. Zvážiť potrebu osobnej účasti na svätej omši v čase pandémie by mali naďalej seniori s 

chronickými ochoreniami, ako aj veriaci, ktorí žijú so staršími ľuďmi v spoločnej domácnosti. 

6. Pondelok, Utorok a Streda sú prosebné dni – obsahom sú prosby za požehnanie úrody. Záväzný je iba 

jeden deň. V pondelok po sv. omši, bude pobožnosť v kostole.  

7. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše: o 06:30 a 08:00 pre seniorov, o 16:00 

prenos cez internet, o 17:30 hod. na ihrisku. 

8. V piatok začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa bude na začiatku sv. omše.  

9. Na budúcu nedeľu bude Zbierka na katolícke masmédia, - v rámci zvončeka. 
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