
 
 

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      15.02.2021      do     21.02.2021 

07. týždeň  

  

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 16.02.2021  
Utorok 16.02.2021  
Streda 17.02.2021 Popolcová streda 
Štvrtok 18.02.2021  
Piatok 19.02.2021  
Sobota 20.02.2021  
Nedeľa 21.02.2021 Prvá pôstna nedeľa 

 

Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 P 
Poďakovanie za 40 rokov života Tomáša 
+ Ján a + z rodiny Melcher 

Utorok 17:00 P 
Poďakovanie za 55 rokov života Ľudmily, Bp rodiny 
Božie požehnanie pre rodinu; č. 64 

Streda 17:00 P 
Prosba o požehnaný čas pôstu pre našu farnosť 
Poďakovanie za 70 rokov života Paulíny; č. 278 

Štvrtok 17:00 P 
+ Júlia Kaletová – 10 výročie; č. 95 
+ Jozef Konkoľ; č. 224 (nedožitých 95 rokov života) 

Piatok 

 
17:00 P 

+ Dušan Folvarčík, + z rodiny Folvarčík, Kulík; č. 314 
+ Pavol a jeho rodičia 

Sobota 07:00 P 
Poďakovanie za 70 rokov života Matildy, Bp rodiny; č. 283 
+ Jaroslav Dronzek – 16 výročie úmrtia; č. 210 

Nedeľa 09:00 P 
Za veriacich farnosti  
Poďakovanie za 75 rokov života Viktórie; č. 195 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje.  

2. Dnes bude do 18:00 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, na zmiernu poklonu pred Pôstom! 

3. V stredu (17.02.) začíname 40 denné pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. 

Nezabudnime, že v tento deň nás viaže pod ťažkým hriechom zdržiavanie sa mäsitého pokrmu 

a prísny pôst. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje veriaceho od 14. rokov života a prísny pôst (raz do 

sýtosti sa najesť) všetkých plnoletých od 18. do 60. rokov života. Ale rodičia majú dbať, aby aj deti 

boli vedené k správnemu chápaniu pôstu.   

4. Na Popolcovú stredu býva v našej farnosti „Zbierka na kvety ku Božiemu hrobu“. Nakoľko je 

situácia taká, že nie je možné verejné slávenie svätých omši. Chcem poprosiť – ak niekto chce 

podporiť, vložte svoj milodar do pokladničky v kostole do piatku 19.02.2021. 

5. Na budúcu nedeľu je „Zbierka na Charitu“ – nakoľko nie je možné verejné slávenie svätej omše, 

rozhodli sme sa uskutočniť zbierku tak ako minulé. Kto chce podporiť Charitu, vložte svoj milodar 

do poštovej schránky na fare do utorka 23.02.2021.  

6. Pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti takto: v piatok o 17:00 hod. a potom začne svätá 

omša. V nedeľu bude Krížová cesta po skončení svätej omše. 

7. Vzadu sú pripravené pôstne krabičky, kto má záujem môže si vziať. 

8. 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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