
 
 

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      15.06.2020      do     21.06.2020 

25. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 15.06.2020  
Utorok 16.06.2020  
Streda 17.06.2020  
Štvrtok 18.06.2020  
Piatok 19.06.2020 NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO 
Sobota 20.06.2020 Nepoškvrnené Srdce Panny Márie 
Nedeľa 21.06.2020 DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
14:00 DN + Štefan Repka – svätá omša spojená s pohrebnými obradmi 

17:00 Poďakovanie za 60 rokov života Paulíny, Bp, zdravie; č. 521 

Utorok 17:00 
Poďakovanie za 70 rokov života Petra, Bp rodiny; č.137  
+ Peter Veselovský; č. 337 

Streda 17:00 
+ z rodiny Rusiňák, Akurátny, Kmeč 
+ Vincent, Mária Kaleta a ich deti 

Štvrtok 17:00 
Poďak. za 50 rokov života Milana a Márie, Bp rodiny; č. 114 
+ Martin a Mária Folvarčík 

Piatok 

 
06:30 + Peter; č. 254 
17:00 + Ján, Kunikunda, Ján 

Sobota 07:00 + Ján Ščurka – 40 rokov od úmrtia 

Nedeľa 
07:30 Na úmysel celebranta  
11:00 Na úmysel celebranta/ za veriacich farnosti - prenos cez internet 

Oznamy: 

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

o dodržiavanie stále platných predpisov pre slávenie verejných bohoslužieb: povinné rúško v kostole, dezinfekcia rúk pri 

vchode do kostola, odporúčaný spôsob sedenia, dvojmetrové rozostupy pri pristupovaní ku svätému prijímaniu, 

dvojmetrové rozostupy pri odchode z kostola.  

2. V pondelok od 10:00 do 11:00 hod., prosím terajších ôsmakov, deviatkov a prvákov na strednej škole, aby si prišli na 

Farský úrad v Novej Ľubovni - do kancelárie, prevziať prihlášky na prijatie sviatosti birmovania. 

3. V utorok po večernej svätej omši o 18:00 hod prosím miništrantov o stretnutie. Zídeme sa pred kostolom. 

4. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať od pondelka do piatku vždy pol hodiny po večernej svätej omši.  

5. V sobotu prijme v katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule, sviatosť kňazstva náš rodák dp. Štefan Štellmach. Po 

zvážení všetkých pre a proti, sme sa rozhodli odvolať objednané autobusy na kňazskú vysviacku. Zúčastnia sa jej 

rodinní príslušníci nášho diakona Štefana. Ostatní máte možnosť sledovať kňazskú vysviacku v priamom prenose 

Televízie Lux, zo začiatkom o 10:00 hod. 

6. Na budúcu nedeľu (21.06.20) budú v našej farnosti primície a preto ráno bude iba jedna svätá omša o 07:30 hod. 

Primičná sv. omša nášho novokňaza Štefana Štellmacha začne o 11:00 hodine. Začiatok slávnosti bude o 10:30 hod., pri 

jeho rodnom dome (od kostola pôjdeme o 10:15 hod.), a v sprievode  so svojimi rodičmi, rodinou a známymi pôjde 

primiciant do kostola.  

7. Chcel by som Vás pekne poprosiť, aby ste na primičnú sv. omšu nechali loď kostola a niektoré vyhradené lavice 

v bočných lodiach pre rodinu nášho primicianta, jeho priateľov a známych, hlavný chór pre zbor. Môžete tak zaujať 

určené miesta v bočných lodiach kostola, vonku pred kostolom bude veľká obrazovka, kde sa bude premietať všetko, čo 

sa bude diať v kostole – starším, prosím zapnite prenos cez internet. 

8. Chcem povzbudiť všetkých Vás o hojnú účasť na tejto svätej omši. Je to slávnosť celej farskej rodiny. Sv. prijímanie sa 

bude rozdávať počas slávnosti aj na chóre a vonku pred kostolom. Tiež chcem veľmi pekne poprosiť o uvoľnenie 

parkovacích miest na parkovisku pred farou, pod kostolom, pri Zdravotnom stredisku, pri Obecnom úrade pre hostí 

primicianta. Ak môžete príďte na svätú omšu bez áut. Riaďte sa potom pokynmi usporiadateľov – hasičov, ktorým aj 

touto cestou veľmi pekne ďakujem za pomoc. 

9. Pri vstupoch do kostola si dezinfikujte ruky, rúška v interiéry (v kostole) sú povinné! 

10. Cez internet sa vysielajú sväté omše cez týždeň o 17:00 hod., v sobotu o 07:00 hod. a nedeľu 11:00 hod. vysielanie 

bude pokračovať až do úplného skončenia všetkých zákazov týkajúcich sa slávenia verejných bohoslužieb.  
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