
 
 

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      01.02.2021      do     07.02.2021 

05. týždeň  

  

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 01.02.2021  
Utorok 02.02.2021 Obetovanie Pána / Hromnice 
Streda 03.02.2021 Sv. Blažej, biskup a mučeník 

Štvrtok 04.02.2021  
Piatok 05.02.2021 Sv. Agáta, panna a mučenica 

Sobota 06.02.2021 Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci 
Nedeľa 07.02.2021 Piata nedeľa v cezročnom období 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 P 
Poďakovanie za 50 rokov života Reginy, Bp rodiny 
Na úmysel celebranta 

Utorok 17:00 P 
+ Miroslav Mačuga 
+ Jozef Konkoľ; č. 224 

Streda 17:00 P 
+ Mária Sulitková rod. Štellmachová 
+ Ján Zamiška; č. 347 

Štvrtok 17:00 P 
+ Mária Skokanová - výročná 
Na úmysel celebranta 

Piatok 

 
17:00 P 

+ Mária Bondrová – 30 dňová  
Na úmysel celebranta 

Sobota 07:00 P 
Za veriacich farnosti 
+ Peter Záleš; č.13 

Nedeľa 09:00 P 
+ z rodiny Vojčák a Hajastek 
Poďakovanie za 60 rokov života Viery, Bp rodiny; č. 296 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje.  

2. V utorok bude požehnanie hromničných sviec. Kto má doma pripravenú hromničnú sviecu, môže si 

ju nachystať, spolu s požehnanou vodou a požehná sa aj na diaľku. 

3. V stredu na záver svätej omše bude udelené svätoblažejské požehnanie. 

4. V sobotu (06.02.21) bude o 07:00 hod. Fatimská pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci a po nej hneď 

začne svätá omša. 

5. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré dávate do pokladničky vo vchode, 

prípadne na účet farnosti. 

6. Pre birmovancov: nakoľko teraz nie je možné realizovať stretnutia v skupinkách, prosím 

všetkých prihlásených na birmovku, aby venovali čas samoštúdiu. Na konci februára (ak to 

bude možné), v týždni od 22.02.2021 do 27.02.2021 prebehne prvé skúšanie: Základné 

pravdy viery (Čo máme vedieť), základné modlitby.  

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). 
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