
 
 

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      01.06.2020      do     07.06.2020 

23. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 01.06.2020 Svätodušný pondelok  
Utorok 02.06.2020  
Streda 03.06.2020 Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 
Štvrtok 04.06.2020 Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza 
Piatok 05.06.2020 Sv. Bonifác, biskup a mučeník 
Sobota 06.06.2020 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 07.06.2020 NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE  

 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
Poďakovanie za 50 rokov života Moniky, Bp rodiny; č. 174 
Božie požehnanie rodín Pavla, Martina, Štefana Smoroň 

Utorok 17:00 
+ Ján Žemba – výročná; č. 255 
+ Peter Hudák; č. 584 

Streda 17:00 
+ Mária Folvarčíková – 10 výročie úmrtia; č. 731 
+ z rodín Repka, Galajda, Juhas, + Johana Smreková 

Štvrtok 17:00 
Božie požehnanie rodín Smrek, Žilecký, Šugerek 
Božie požehnanie rodín Záleš, Vrábel 

Piatok 

 
17:00 

+ Ján Repka; č. 591 
+ Ján Matfiak; č. 601 

Sobota 08:30 
+ Janka Repková; č. 255 
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Vincenta a Paulíny; č. 245 

Nedeľa 
07:30 Na úmysel celebranta – pre seniorov 
09:00 Na úmysel celebranta – pre seniorov (prenos cez internet) 
10:30 Na úmysel celebranta – na ihrisku (pre mladších ako 65 rokov) 

Oznamy: 

1. Dnes o 13:00 hod. stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí v kostole. 

2. Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v tieto dni: pondelok, stredu a vo štvrtok 

doobeda od 09:00 do 10:00 hod. a poobede od 15:30 do 16:30 hod.  
Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia budú platiť tieto pravidlá:  

 každý kto pristúpi ku spovedi bude mať rúško; dodrží 2 metrový odstup od kňaza a aj v rade na spoveď; 

 pri spovedi nie je penitent/spovedajúci sa k spovedníkovi otočený priamo tvárou, ale bokom zachovajúc 

predpísaný odstup;  

 pri sv. spovedi prosím rozprávať potichu a stručne – pre jedného kajúcnicka čas max. päť minút; 

 na sviatosť zmierenia sa stojí v určenom rade pred kostolom v dvojmetrových rozostupoch; prosím 

nevysedávajte na lavičkách pred kostolom, kto chce pristúpiť ku spovedi nech stojí v rade; 

 modlitbu po sv. spovedi a uložený kajúcny skutok sa kajúcnik pomodlí neskôr doma;  

 po prijatí sviatosti zmierenia prosím odísť domov, nezhromažďovať sa pred kostolom, ani v predsieni 

kostola, nevysedávať na lavičkách pred kostolom. 
Prosím využite čas, ktorý je vyhradený na prijatie sviatosti zmierenia. Ku chorým v piatok ešte nepôjdeme! 

3. V sobotu o 08:30 hod. bude pobožnosť Fatimskej soboty, ako súčasť svätej omše. 

4. Sväté omše budú tak ako doteraz, kostol sa bude otvárať 15 minút pred svätou omšou. Zúčastniť sa môžu svätých omší 

predovšetkým tí, ktorí majú úmysel. Prosím všetkých tých, ktorí budú prichádzať na svätú omšu o dochvíľnosť! 

5. 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.  

6. Cez internet sa vysielajú sväté omše cez týždeň o 17:00 hod. v sobotu o 08:30 hod. a nedeľu o 09:00 hod. 

7. 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. 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com

