
 
 

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      28.09.2020      do     04.10.2020 

40. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 28.09.2020  
Utorok 29.09.2020 Sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli 
Streda 30.09.2020 Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Štvrtok 01.10.2020 Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš, panna a učiteľka Cirkvi 
Piatok 02.10.2020 Svätých anjelov strážcov/ Prvý piatok mesiaca 
Sobota 03.10.2020 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 04.10.2020 DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30DN Božie požehnanie, zdravie pre Gabriela 
18:00DN Božie požehnanie pre Františka; č. 255 

Utorok 
06:30DN Božie požehnanie, zdravie pre Adama 
18:00DN Božie požehnanie, zdravie rodiny Boďovej; č. 279 

Streda 
06:30DN Božie požehnanie rodiny Ilčinovej 
18:00DN Božie požehnanie, zdravie pre rodinu Kmeč a Scullin; č. 513 

Štvrtok 
06:30DN + vdp. Juraj Kyseľ 
18:00DN Poďakovanie za 60 rokov života Heleny, Bp rodiny; č. 14 

 
06:30DN + vdp. Ján Zubrický 

Piatok 

 

18:00DN Poďakovanie za 40 rokov života Heleny, Bp rodiny 
 19:30DN Na úmysel celebranta 

Sobota 
06:30DN Pobožnosť Fatimskej soboty 
07:00DN + Cyril Rušin – 25 výročie úmrtia, + z rodiny Rušin 

Nedeľa 
07:30DN + Agnesa Lešundáková – 30 dňová 
09:00DN + Miriama – výročná; č. 892 
10:30DN Poďakovanie za 40 rokov manželstva Jána a Alžbety 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes nebude. 

2. Pokračujú aj tento týždeň birmovné stretnutia v skupinkách. Prosím dodržiavať nasledujúce opatrenia: rúško je 

povinné pre každého na stretnutí, dezinfekcia rúk pri príchode, kto má nariadenú karanténu nech ostane doma (týka 

sa to aj tých, ktorých školy sú zatvorené) a prosím nech to ohlási svojmu animátorovi. Duchovná obnova, ktorá 

mala byť v Kňazskom seminári sa nateraz ruší. Termíny stretnutí ostávajú tak ako ste ich dostali napísané 

v rozpise. V piatok večer o 19:30 hod. v Dome nádeje, druhá svätá omša pre birmovancov. Pozývame na ňu aj ich 

rodičov, birmovných rodičov, ostatných veriacich. 

3. Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme takto: Pondelok až Piatok poobede od 17:00 – 18:00 hod. 

Utorok a Štvrtok aj doobeda od 08:00 – 09:00 hod.; Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v Dome nádeje! 

V piatok ku chorým nepôjdeme – ak niekto z nich súrne potrebuje, prosím kontaktujte Farský úrad.  
4. Vo štvrtok začína mesiac október – mesiac ruženca. Spoločné ružencové pobožnosti budú cez týždeň (pondelok až 

piatok) pred večernou sv. omšou o 17:30 hod. (Keďže tento týždeň je aj prvý piatok, spoločne sa modlíme ruženec 

pred svätou omšou, prosím prichádzajte na sviatosť zmierenia včas. Nenechávajte si to na posledné minúty pred 

svätou omšou). Tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo 

nábožnom združení, môžu získať úplné odpustky. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa 

zaužívaného zvyku. Na získanie odpustkov sa stanovuje: Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov. 

K modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.  

5. Vo štvrtok o 17:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 17:30 hod., potom sa spoločne pomodlíme 

ruženec, bude eucharistické požehnanie a svätá omša. 

6. Na budúcu nedeľu bude pri východe z kostola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca / Halier svätého Petra. 

Zbierka je preložená z 29.06. na 04.10.2020 z rozhodnutia svätého otca Františka. 

7. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste včera, pomohli pri demontovaní lešenia. Pán Boh zaplať 

ženám, ktoré boli pomôcť upratať kostol. Sväté omše budú ešte stále v Dome nádeje. Ďakujeme! 

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