
 
 

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      07.09.2020      do     13.09.2020 

37. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 07.09.2020 Sv. Marek Križin, Melichard Grodziecki a Štefan Pongrác, kňazi a mučeníci 

Utorok 08.09.2020 Narodenie Panny Márie 
Streda 09.09.2020  
Štvrtok 10.09.2020  
Piatok 11.09.2020  
Sobota 12.09.2020 Najsvätejšie meno Panny Márie 
Nedeľa 13.09.2020 DVADSIATA ŠTVRTÁ  NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00DN + Filip a Janka Repka 

Utorok 
06:30DN + Johana a Melichard Malis, a ich rodičia; č. 338 
18:00DN + z rodiny Smoroň, Knapík, Faber; č. 304 

Streda 
----------- ----------------------------------------------------------------------------- 
18:00DN + Ľubomír Konkoľ – 30 dňová  

Štvrtok 
06:30DN + Peter, Michal, Viktória Boleš a ich rodičia; č. 644 
18:00DN + Dušan Kovaľský – 20 rokov od úmrtia 

Piatok 

 
06:30DN za starých rodičov a ich deti; č. 655 

 18:00DN + Ján Pavlík, + Vincent Repka, + Ján Mick 

Sobota 
07:00DN + z rodiny Smrek; č. 330 

16:00 Za mladomanželov Mariána a Annu 

Nedeľa 
07:30DN + Mária, Elena, Anton – 25 výročie úmrtia 
----------- ----------------------------------------------------------------------------- 

09:30 Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu/ Za veriacich farnosti 
Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes o 13:30 hod. v kostole, zároveň bude stretnutie členov RB a výmenou kartičiek.  

2. Dnes o 14:30 hod. v kostole, bude stretnutie s rodičmi birmovancov.  

3. Zbierka na DKÚ bola 675 eur. Vyslovujeme úprimné pán Boh zaplať! 

4. Od pondelka už budú bývať sväté omše v Dome nádeje. 

5. Tento týždeň začínajú birmovné stretnutia v skupinkách. Rozpis bude na nástenkách, na internete. 

6. V stredu bude svätá omša iba večer! 

7. Vo štvrtok bude od 17:00 hod. do 17:45 hod. vyložená Sviatosť Oltárna, potom začne svätá omša. 

8. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu a vo štvrtok od 17:00 do 18:00 hod. 

9. Na budúcu nedeľu (13.09.2020) bude sv. omša o 09:30 na ihrisku obetovaná ako Poďakovanie Pánu 

Bohu za úrodu. Ranná sv. omša o 07:30 ostáva a o 09:00 nebude!!! Srdečne pozývame. 

10. Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre 

mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich 

osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie 

voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom 

internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029. 

11. Na budúcu nedeľu bude Zbierka na Boží hrob. Presunutá z rozhodnutia svätého otca Františka. 

12. Na oltári Božského Srdca je umiestnený košík s menami kandidátov sviatosti birmovania. Kto má 

záujem, môže si jedno meno vylosovať a „adoptovať si birmovanca“. Počas prípravy ho sprevádzať 

svojou modlitbou a obetou. 

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

mailto:fu.novalubovna@gmail.com
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