
 
 

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      13.07.2020      do     19.07.2020 

29. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 13.07.2020  
Utorok 14.07.2020  
Streda 15.07.2020 Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi 

Štvrtok 16.07.2020 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej 
Piatok 17.07.2020 Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci 
Sobota 18.07.2020  
Nedeľa 19.07.2020 Šestnásta nedeľa v období cez rok 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 
+ Helena a Karol Barlík, + Andrej a Anna; č. 217 
+ Pavol Konkoľ; č. 206 

Utorok 
06:30 + Ján a Mária Folvarčík a ich deti; č. 195 
18:00 + Katarína – 10 výročie úmrtia, + Štefan Smrek; č. 644 

Streda 
06:30 Božie požehnanie rodiny Hudák; č. 512 
18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Miriamy; č. 881 

Štvrtok 
06:30 Za pútnikov, ktorí boli na púti v Poľsku a ich rodiny 
18:00 Na úmysel celebranta 

Piatok 

 
06:30 + František a Františka Smrek; č. 605 
18:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva; č. 608 

Sobota 07:00 Božie požehnanie, zdravie pre Annu; č. 199 

Nedeľa 
07:00 Božie požehnanie rodín Rybovič, Alexovič, Kovalčík 
08:30 Božie požehnanie, zdravie pre Jakuba; č. 625 
10:30 Na úmysel celebranta/Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes nebude. O 13:00 hod. budú v Dome nádeje pohrebné obrady za + Pavla Konkoľa.  

2. Pripomíname povinnosť odovzdať vyplnenú prihlášku na birmovku do 13.07.2020 (vrátane). Ak by 

niekto z dospelých chcel prijať sviatosť birmovania, nech sa informuje na farskom úrade. 

3. V utorok po večernej svätej omši (cca 18:45 hod.) prosím členov HRF o stretnutie na Farskom 

úrade. 

4. Spovedať budeme tento týždeň takto: v pondelok, utorok, stredu od 17:00 hod. 

5. V stredu od 17:00 hod. do 17:45 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. 

6. Vo štvrtok máme spomienku na Preblahoslavenú Pannu Máriu Karmelskú/Škapuliarsku. Sväté omše 

budú ráno o 06:30 hod. a večer o 18:00 hod.  

7. V nedeľu 19.07.2020, pri svätej omši o 10:30 hod., budeme sláviť odpustovú slávnosť 

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Po skončení svätej omše bude obnovenie zasvätenia 

členov Škapuliarskeho bratstva. Nových členov budeme prijímať po skončení odpustovej slávnosti. 

V nedeľu budú prvé dve sväté omše posunuté o pol hodinu dopredu: 07:00 hod, 08:30 hod. 

odpustová svätá omša bude o 10:30 hod. 

8. Rodičia prvoprijímajúcich detí venovali na kostol 320 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

9. "GDPR: Dovoľujeme si Vás informovať, že vo švrtok po čas večernej svätej omše a v nedeľu 

počas Odpustovej slávnosti o 10:30 hod.sa bude fotografovať.  Zábery  môžu byť mediálne 

použité, resp. sa môžu použiť ako propagačný materiál. V prípade, že ako účastník slávnosti 

nesúhlasíte s tým, aby boli fotozábery, zachytávajúce Vašu osobu  zverejnené, upozornite na to 

neodkladne Farský úrad v Novej Ľubovni." 

10. Pri vstupoch do kostola si dezinfikujte ruky, rúška v kostole sú povinné! 
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