
 
 

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      05.10.2020      do     11.10.2020 

41. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 05.10.2020  
Utorok 06.10.2020  
Streda 07.10.2020 Ružencovej Panny Márie 
Štvrtok 08.10.2020  
Piatok 09.10.2020  
Sobota 10.10.2020 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 11.10.2020 DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30DN Na úmysel celebranta (+ vdp. Ján Zubrický) 
18:00DN + Peter Kmeč - výročná 

Utorok 
06:30DN Na úmysel celebranta (+ vdp. Pavol Uličný) 
18:00DN Poďakovanie za 35 rokov manželstva Pavla a Heleny, Bp rodiny 

Streda 
06:30DN Na úmysel celebranta (+ Ferdinand) 
18:00DN + Ján a Žofia 

Štvrtok 
07:00DN + Na úmysel celebranta (vdp. Pavol Uličný) 
18:00DN Poďak. za 50 rokov života Anny, Poďak. za 30 r. manž. Štefana a Anny, Bp rodiny 

 06:30DN Na úmysel celebranta (+ Ondrej a Kamila) 
Piatok 

 

18:00DN + Andrej – 10 výročie úmrtia; č. 797 
 19:30DN Na úmysel celebranta – pre birmovancov 

Sobota 
07:00DN + Anna Futejová 
18:30DN Na úmysel celebranta 

Nedeľa 

06:30DN Za veriacich farnosti 
07:30DN + Ján a Mária Folvarčík a ich rodičia; č. 195 
09:00DN Poďakovanie za 70 rokov života Anny; č. 437 – prenos cez internet 
10:30DN Poďakovanie za 40 rokov manželstva Štefana a Alžbety; č. 2 

Oznamy: 

1. Dnes pri východe je zbierka na Dobročinné diela svätého otca. V rámci oznamov je uverejnené číslo účtu, kto 

chce môže prispieť aj takýmto spôsobom. (Číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460). 

2. Pobožnosť dnes nebude. Ani stretnutie členov RB. Kartičky s tajomstvami ostávajú. 

3. Modlitba ruženca pred svätými omšami nebude. Teraz je príležitosť obnoviť, prípadne zaviesť spoločnú 

modlitbu ruženca v rodinách. 

4. Vo štvrtok bude raná svätá omša o 07:00 hod., večer nebude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. 

5. V piatok večer o 19:30 hod. v Dome nádeje, svätá omša pre birmovancov. Vzhľadom na okolnosti zúčastnia 

sa jej skupinky: Š. Pečarkovej, K. Kaletovej, R. Veselovskej, J. Repkovej. 

6. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu a v piatok od 17:00 do 17:30 hod. 

7. Prenos svätých omší cez internet bude v tieto dni: pondelok, štvrtok, piatok a v nedeľu. Link je zverejnený na 

stránke obce a aj v oznamoch: 

(https://www.youtube.com/channel/UCD7MlVTjYt5RUGtiZ07LNEQ) 

8. Všetky sväté omše za účasti max. 50 osôb. (vrátane kňaza a asistencie). Ďalšie osoby nebudú do vnútra 

vpustené! Počas sv. omše nie je dovolené zdržiavať sa vonku pri Dome nádeje. Zúčastniť sa môžu svätých 

omší predovšetkým tí, ktorí majú úmysel. Prosím všetkých tých, ktorí budú prichádzať na svätú omšu 

o dochvíľnosť! 

9. Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 

10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 

10. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými 

ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby 

znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 
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