
 
 

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      08.02.2021      do     14.02.2021 

06. týždeň  

  

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 08.02.2021  
Utorok 09.02.2021  
Streda 10.02.2021 Sv. Školatiska, panna 

Štvrtok 11.02.2021 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej/ 29. svetový deň chorých 
Piatok 12.02.2021  
Sobota 13.02.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 14.02.2021 Šiesta nedeľa v cezročnom období 

 

Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 P 
Za manželstvá a rodiny našej farnosti 
Na úmysel celebranta 

Utorok  
+ vdp. Jozef Mrovčák 
Na úmysel celebranta 

Streda  
+ vdp. Viktor Maretta 
Na úmysel celebranta 

Štvrtok  
Za chorých, zdravotníkov, za ošetrovateľov..... 
Na úmysel celebranta 

Piatok 

 
17:00 P 

+ Peter Repka – výročná; č. 570 
+ František Rúra – 15 výročie úmrtia; č. 336 

Sobota 07:00 P 
+ Valent 
+ Jozef Adamec, + Helena a Jozef, Mária a Ambróz 

Nedeľa 09:00 P 
Za veriacich farnosti / Za manželstvá a rodiny našej farnosti 
Poďakovanie za 80 rokov života Anny, Bp rodiny; č. 591 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. (isté prenosy sú v tieto dni: pondelok, piatok, sobota, 

nedeľa; ostatné dni sa upresnia v pondelok). Ďakujeme sa pochopenie.  

2. Od 07.02.2021 do 14.02.2021 slávime Národný týždeň manželstva. V nedeľu pri svätej omši – aj 

keď na diaľku, bude obnovenie manželského sľubu. Prosím manželov nech využijú aj túto formu 

obnovy, v kruhu svojej rodiny.  

3. Počas tohto roka 2021, si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. Po 70. výročí monster procesu, ktoré sme si pripomenuli začiatkom januára, si v sobotu 

13. 02. 2021 pripomenieme ďalšie významné okrúhle výročie: 100 rokov od prijatia biskupskej 

vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. 

Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru. V sobotu 13.02.2021 bude 

o 10:30 hod. svätá omša na Spišskej Kapitule s prenosom cez TV Lux a Rádio Lumen. Hlavným 

celebrantom a kazateľom bude J.Ex. arcibiskup Cyril Vasiľ, apoštolský administrátor  Košickej 

eparchie. Pozývame Vás duchovne sa spojiť cez televíziu prípadne rozhlas. 

4. Na budúcu nedeľu 14.02.2021, bude po skončení svätej omše až do 18:00 hod., vyložená 

Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, na zmiernu poklonu pred pôstnym obdobím! Bude vysielaná online. 

O 18:00 hod. bude spoločná modlitba, odprosujúca pobožnosť a Eucharistické požehnanie.  

5. 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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