
 
 

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      29.06.2020      do     05.07.2020 

27. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 29.06.2020 Sv. Peter a Pavol, apoštoli 
Utorok 30.06.2020  
Streda 01.07.2020  
Štvrtok 02.07.2020 Návšteva Panny Márie 
Piatok 03.07.2020 Sv. Tomáš, apoštol 
Sobota 04.07.2020 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 05.07.2020 Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 Za veriacich farnosti 
16:00 + Helena Repková – 30 dňová 
18:00 + Peter Hudák – 30 dňová 

Utorok 
06:30 + z rodín Hajastek a Faba 
18:00 + Anna Marchevková – výročná; č. 483 

Streda 
06:30 + z rodín Papik a Konkoľ 
18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Ivana 

Štvrtok 
06:30 + z rodiny Arendáč, Jendrichovský a ich deti; č. 631 
18:00 + z rodiny Kmeč a Barlík; č. 199 

Piatok 

 
06:30 + Filip a Mária Konkoľ a ich deti; č. 195 
18:00 + Mária Repková, + Rudolf Repka; č. 471 

Sobota 
06:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 

07:00 
Božie požehnanie rodín Rúra a Valigurský; č. 750 
Božie požehnanie rodín Boďo a Rúra; č. 279 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 + Cyril Folvarčík, + Jozef Snop; č 508 
10:30 Božie požehnanie rodiny Martina Barlíka; č. 601 

Oznamy: 

1. Sväté omše budú bývať tak ako bolo zaužívané. Stále však platí: povinnosť dezinfikovať si ruky pri vstupe 

do kostola, povinnosť mať rúško v kostole! 

2. Celý týždeň, „Biely týždeň“, pri večerných sv. omšiach budú prvoprijímajúce deti sedieť vpredu, oblečené 

v slávnostných šatách. Prosím rodičov, aby im to umožnili a prišli s nimi na svätú omšu. 

3. V pondelok (29.06.2020) máme prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, sväté omše budú ráno 

o 06:30 hod., poobede o 16:00 hod., a večer o 18:00 hod. 

4. V utorok pri večernej svätej omši bude slávnostné Te Deum, na poďakovanie za školský rok. 

5. Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto od utorka do piatku poobede od 

17:00 do 18:00 hod.; v utorok a štvrtok aj doobeda od 09:00 do 10:00 hod. Prosím pri sviatosti zmierenia 

dodržujte stále platné predpisy: rúško, odstup.  

6. V piatok pôjdeme už aj ku chorým, ku ktorým chodievame na prvé piatky. Ak nastala nejaká zmena prosím 

informujte nás; ak niekoho chcete nahlásiť prosím kontaktujte farský úrad, prípadne niektorého z nás. 

(nenechávajte odkazy v sakristii kostola, ani v poštovej schránke). 

7. Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tohtoročná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá 

sa tradične koná na Slávnosť svätých Petra a Pavla (29. júna), presúva na 27. nedeľu v Cezročnom 

období, čo je 4. október, deň zasvätený svätému Františkovi z Assisi. 
8. Od pondelka pokračuje lektorská služba; (službu má 4 skupina). Podobne pokračuje modlenie pred svätými 

omšami.  

9. Od pondelka (29.06.2020) pokračuje miništrantská služba podľa rozpisu. (svätá omša ráno 06:30 hod.: 3 

skupina; o 16:00 hod.: 1 skupina; o 18:00 hod.: 2 skupina).  

10. V pondelok 29.06.2020, po večernej svätej omši, prosím rodičov terajších druhákov o krátke stretnutie 

ohľadom stanovenia si termínu prijímania v roku 2021. Prosím o účasť aspoň jedného z rodičov. 
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