
 
 

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      12.10.2020      do     18.10.2020 

42. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 12.10.2020  
Utorok 13.10.2020  
Streda 14.10.2020  
Štvrtok 15.10.2020 Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi 
Piatok 16.10.2020  
Sobota 17.10.2020 Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník 

Nedeľa 18.10.2020 DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK / MISIJNÁ 
 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30DN Bp, zdravie, pomoc v chorobe pre Štefana 
18:00DN + Júlia, Viktor, Štefan Barlík, + Ján Kmeč; č. 513 

Utorok 
06:30DN + Pavol a Paulína, + synovia a zaťovia 
18:00DN Poďakovanie za 60 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 571 

Streda 
06:30DN + Eva a Ján Smoroň, + Martin Smrek 
18:00DN + Mária Konkoľová – výročná; č. 333 

Štvrtok 
06:30DN Bp rodiny Smoroň, Smrek, Vrba 
18:00DN + Pavol – 30 rokov od úmrtia, + z rodiny Žemba; č. 73 

 06:30DN Bp rodiny Halčinovej 
Piatok 

 

18:00DN Božie požehnanie pre Lukáša a Andreu, Bp rodiny 

Sobota 
07:00DN + Pavol – 30 rokov od úmrtia, a + jeho deti; č. 99 
18:30DN Bp pre rodinu Folvarčík, Bp zdravie pre Genovevu Repkovú 

Nedeľa 

06:30DN Za veriacich farnosti 
07:30DN + Félix a Júlia Barlík; č. 210 
09:00DN + Rozália Juhasová – výročná; č. 213 
10:30DN Poďakovanie za 90 rokov života Johany 

Oznamy: 

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

2. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť 

venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté 

koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

3. Aj v tomto školskom roku bude v našej farnosti fungovať eRko. Deti, ktoré by chceli patriť do spoločenstva 

eRka a zúčastňovať sa eRko akcii a stretnutí, môžu sa prihlásiť na e-mailovej adrese do 18.10.2020, 

novalubovnaerko@gmail.com . Hoci sa nemôžeme stretávať na eRko stretkách, prosíme deti a rodičov o 

modlitby. 
4. Zbierka z minulej nedele bola 305 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom! 

5. Prenos svätých omší cez internet bude v tieto dni: pondelok, utorok, piatok, sobota, nedeľa. Link je 

zverejnený na stránke obce a aj v oznamoch: 

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

6. 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! 

7. 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. 

8. 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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