
 
 

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      19.10.2020      do     25.10.2020 

43. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 19.10.2020 Sv. Pavol z Kríža, kňaz 
Utorok 20.10.2020  
Streda 21.10.2020  
Štvrtok 22.10.2020 Sv. Ján Pavol II., pápež 
Piatok 23.10.2020  
Sobota 24.10.2020 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 25.10.2020 TRIDSIATA NEDEĽA CEZ ROK  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
Za veriacich farnosti 
+ Alex Barlík – 10 výročie úmrtia 

Utorok 17:00 
Poďakovanie za 40 rokov života Jaroslavy, Bp rodiny; č. 259 
+ Karol Repka, Marián Faber, Ján Folvarčík 

Streda 17:00 
+ Jana Ulbrichtová rod. Kaletová – 30 dňová 
+ Ján Repka – 25 výročie úmrtia; č.60 

Štvrtok ---------- 
Za veriacich farnosti 
Na úmysel celebranta 

Piatok 
 

17:00 
+ Gabriel, Tekla Nadžady, ich deti, vnuci, pravnuci 
+ z rodiny Kaleta a Hudák; č. 371 

Sobota 07:00 
+ Terézia Čurejová, jej rodičia, súrodenci 
Božie požehnanie, zdravie rodiny; č. 448 

Nedeľa 09:00 
+ Emília Kmečová – 20 výročie úmrtia; č. 461 
-------------------------------------------------------------------------------- 
+ Johana Žembová – 10 výročie úmrtia; č.10 

Oznamy: 

1. Dnes slávime misijnú nedeľu, modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a 

Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, 

prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovú stránku http://www.misijnediela.sk/podpora/. 

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.  

2. K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť po osobnej dohode telefonicky alebo na fare. 

3. Prenos svätých omší cez internet bude v tieto dni: pondelok, utorok, streda, piatok o 17:00 hod., sobota – 

ráno o 07:00 hod., nedeľa – o 09:00 hod. Link je zverejnený na stránke obce a aj v oznamoch: 

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

4. Pripomíname, že slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedele a 

prikázané sviatky. Zároveň vás však chceme povzbudiť, aby ste sa zúčastnili sv. omše spoločne v 

rodinách, zbožným a aktívnym sledovaním sv. omše vysielanej v katolíckych masmédiách (TV Lux, 

Rádio Lumen, prípadne prenos cez internet). Teraz je príležitosť aj na spoločnú modlitbu ruženca 

v rodinách. 

5. 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. 

6. V noci z 24. na 25. októbra na mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. 

stredoeurópskeho času !!!!!  

7. Tento týždeň pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách. Každá skupinka bude rozdelená – tak aby na 

stretnutí nebolo viac ako 6 ľudí. Animátori upresnia birmovancom, čas konania stretnutia. Prosím 

o dodržiavanie opatrení – rúško povinné pre všetkých, dezinfekcia, rozostupy. Ten, kto má nariadenú 

karanténu sa stretnutia nezúčastňuje! 
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