
 
 

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 

22. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 25.05.2020  
Utorok 26.05.2020 Sv. Filip Neri, kňaz 
Streda 27.05.2020  
Štvrtok 28.05.2020  
Piatok 29.05.2020 Sv. Pavol VI, pápež 
Sobota 30.05.2020 Vigília Zoslania Ducha Svätého 
Nedeľa 31.05.2020 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
+ Marián Štellmach 
+ Vincent a Ondrej Poľančík 

Utorok 17:00 
+ Tomáš, Helena, Valentín, Anna; č. 198 
+ z rodiny Jendrichovský a Vilček; č. 373 

Streda 17:00 
Božie požehnanie rodín Repka, Hanečák, Šiliga; č. 471 
Božie požehnanie rodiny Rusiňák, Kaleta, Hlinka 

Štvrtok 17:00 
+ Peter Rusiňák 
+ z rodiny Konkoľ a Drabeckí 

Piatok 

 
17:00 

Poďakovanie za 60 rokov života Daniely; č. 282 
+ Juraj Parel; č. 574 

Sobota 20:00 
 
Božie požehnanie, zdravie pre Jána, Poďakovanie  za 18 rokov života 

Nedeľa 
07:30 Na úmysel celebranta – pre seniorov 
09:00 Na úmysel celebranta – pre seniorov (prenos cez internet) 
10:30 Poďak. za 45 rokov manželstva Jána a Anny, Bp rodiny; č. 509 – 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. Prosím všetkých tých, ktorí budú prichádzať na svätú omšu o dochvíľnosť! 

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. v sobotu o 20:00 hod. 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. Pre rodičov prvoprijímajúcich detí: Na budúcu nedeľu 31.05.2020 o 13:00 hod. bude krátke stretnutie 

v kostole (prosím o účasť iba jedného z rodičov – spolu 36), za dodržania všetkých hygienických 

opatrení, (dezinfekcia rúk, rúško, 2 metrové rozostupy). 
 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com

