
 
 

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      08.06.2020      do     14.06.2020 

24. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 08.06.2020  
Utorok 09.06.2020  
Streda 10.06.2020  

Štvrtok 11.06.2020 NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV 
Piatok 12.06.2020  
Sobota 13.06.2020 Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Nedeľa 14.06.2020 JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
Poďakovanie  za 65 rokov života Štefana, Bp rodiny; č. 2 
Božie požehnanie pre Máriu Barlíkovú; č. 683 

Utorok 17:00 
Poďakovanie za 50 rokov života Františka; č. 274 
+ Tekla a František Barlík, + Mária a Tomáš Kmeč 

Streda 17:00 
Poďakovanie za firmu, za zamestnancov, prosba o ďalšiu pomoc 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Štvrtok 
06:30 Za veriacich farnosti – pre seniorov 
16:00 Na úmysel celebranta  – prenos cez internet 
18:00 Na úmysel celebranta – prenos cez internet 

Piatok 

 
17:00 

+ Jozef a Jozefína Jendrichovský a ich deti 
+ Ján Záleš a jeho rodičia, + Mária 

Sobota 07:00 
Na úmysel celebranta 
Poďakovanie za 30 rokov života Tatiany, Bp rodiny Kolářovej 

Nedeľa 
07:30 Na úmysel celebranta – pre seniorov 
09:00 Na úmysel celebranta – prenos cez internet 
10:30 Poďak. za 80 rokov života Paulíny, Bp rodiny; č. 131- prenos cez internet 

Oznamy: 

1. Sväté omše budú tak ako doteraz, kostol sa bude otvárať 20 minút pred svätou omšou. Keďže 

od 03.06.2020 platí nový spôsob sedenia, tzv. „Šachovnicový spôsob“. Veľmi pekne prosím 

o dodržiavanie platných predpisov pre slávenie verejných bohoslužieb: povinné rúško 

v kostole, dezinfekcia rúk pri vchode do kostola, spôsob sedenia, dvojmetrové rozostupy pri 

pristupovaní ku svätému prijímaniu, dvojmetrové rozostupy pri odchode z kostola. Prosím 

všetkých tých, ktorí budú prichádzať na svätú omšu o dochvíľnosť! 

2. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Božie Telo a Krv. Sväté omše budú takto: ráno o 06:30 

hod. pre seniorov, poobede o 16:00 a 18:00 hod. Nakoľko procesie ešte nie sú dovolené, bude 

Eucharistické požehnanie súčasťou každej svätej omše. 

3. V nedeľu budú sväté omše o 07:30 hod., pre seniorov a osoby patriace do rizikovej skupiny 

(napr. onkologický pacienti...). Mladším je vstup zakázaný. Pre mladších budú sväté omše 

o 09:00 a 10:30 v kostole, zároveň s prenosom cez internet.  

4. Cez internet sa vysielajú sväté omše cez týždeň o 17:00 hod., vo štvrtok o 16:00 hod. a 18:00 

hod,  v sobotu o 07:00 hod. a nedeľu o 09:00 a 10:30 hod. vysielanie bude pokračovať až do 

úplného skončenia všetkých zákazov týkajúcich sa slávenia verejných bohoslužieb.  

5. 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

