
  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      22.02.2021      do     28.02.2021 

08. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 22.02.2021 Katedra sv. Petra, apoštola,  
Utorok 23.02.2021  
Streda 24.02.2021 Za odpustenie hriechov 
Štvrtok 25.02.2021  
Piatok 26.02.2021  
Sobota 27.02.2021  
Nedeľa 28.02.2021 Druhá pôstna nedeľa 

 

Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 P 
+ Terézia Čurejová, jej rodičia, súrodenci 
+ Marciana, Johana, Kunikunda Rúra; č. 64 

Utorok 17:00 P 
+ Mária Sulitková – 30 dňová 
+ z rodiny Dufala; č. 254 

Streda 17:00 P 
Na úmysel celebranta (Za odpustenie našich hriechov) 
Božie požehnanie rodiny Gregora Vojčáka 

Štvrtok 17:00 P 
Poďakovanie za 65 rokov Ladislava, Bp rodiny; č. 620 
+ Anton, Andrej, Anna; č. 428 

Piatok 

 
17:00 P 

Poďakovanie za 50 rokov života Jána, Bp rodiny; č. 715 
Božie požehnanie, zdravie rodiny Štefana Konkoľa; č. 387 

Sobota 07:00 P 
Božie požehnanie rodiny Bartkovskej 
Božie požehnanie rodiny Heleny Žileckej; č. 629 

Nedeľa 09:00 P 
Za veriacich farnosti  
+ Jozef Konkoľ – 30 dňová; č. 224 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje.  

2. Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v Stredu, Piatok a Sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 

Obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.  

3. 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. 

4. Pre birmovancov: nakoľko stále platí núdzový stav a zákaz vychádzania, skúšanie sa 

odkladá na neurčitý čas. (keď to bude možné, skúšanie bude včas oznámené). Prosíme 

o opakovanie základných práv viery, základných modlitieb. Ďakujem za pochopenie. 

5. Vzadu sú niektoré tlačivá o poukázaní 2% zo zaplatenej dane. Vyplnené tlačivo je potrebné 

dať svojmu zamestnávateľovi. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť diela Cirkvi. 

6. 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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