
 
 

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      04.01.2021      do     10.01.2021 

01. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 04.01.2021  
Utorok 05.01.2021  
Streda 06.01.2021 Zjavenie Pána, slávnosť 
Štvrtok 07.01.2021  
Piatok 08.01.2021  
Sobota 09.01.2021  
Nedeľa 10.01.2021 Tretia nedeľa po Narodení Pána /  KRST KRISTA PÁNA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 P 
+ Štefan Malis – 20 výročie úmrtia 
Za veriacich farnosti 

Utorok 17:00 P 
+ Matilda a Gašpar Žemba, ich deti a vnúčatá; č. 597 
Na úmysel celebranta (+ Ján – výročná, + Margita) 

Streda 09:00 P 
+ Gašparovia, Melicharovia, Baltazárovia 
Za veriacich farnosti 

Štvrtok 17:00 P 
+ Jozef; č. 302 
Bp rodiny Cyrila Konkoľa, Bp rodín súrodencov z rodiny Bravis; č. 510 

Piatok 

 
17:00 P 

+ z rodiny Jeleň, Pavelčík, Lomnický 
+ Peter Sás, + Vincent Sekelský; č.64 

Sobota 07:00 P 
Za veriacich farnosti 
+ Jozef Kaleta – výročná; č. 371 

Nedeľa 09:00 P 
Božie požehnanie rodiny Vojčák; č. 66 
Poďakovanie za 80 rokov života Štefana; č. 30 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje.  

2. Dnes o 14:00 hod., bude online prenos z nášho Betlehemu spojený s pobožnosťou.  

3. V stredu máme slávnosť – prikázaný sviatok Zjavenia Pána / Troch kráľov. Pri svätej omši bude 

požehnanie „Trojkráľovej vody“. Bude umiestnená potom v hlavnom vchode, pri mrežiach, kto bude 

chcieť, môže si prísť v rámci prechádzky vziať. 

4. Sviatosť zmierenia kto potrebuje, po telefonickom dohovore, individuálne na fare. 

5. Vianočné obdobie končí až budúcou nedeľou Krstu Krista Pána.  

6. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým za pokojne slávenie, prežitie Vianočných sviatkov. Tým, 

ktorí zdobili a upratovali kostol, ktorí zabezpečovali prenosy svätých omší, pánom kostolníkom, 

mladým z eRka za pomoc pri organizovaní svätých omší, organistom. Vám všetkým, ktorí ste 

rešpektovali všetky rozhodnutia týkajúce sa slávenia svätých omší – tak aby ich priebeh nikoho 

neohrozil. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať! Prosím i naďalej dodržiavajme všetky platné 

hygienické a iné epidemiologické usmernenia – majú za cieľ chrániť naše zdravie a životy. 

7. 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). 
 

 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201001038

