
  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      29.03.2021      do     04.04.2021 

13. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 29.03.2021  
Utorok 30.03.2021  
Streda 31.03.2021  

Štvrtok 01.04.2021 Zelený štvrtok 
Piatok 02.04.2021 Veľký piatok 
Sobota 03.04.2021 Biela sobota 
Nedeľa 04.04.2021 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
17:00 + Kazimír Štelmach; č. 391 

 + Dušan; č. 59 

Utorok 
17:00 Poďakovanie za 40 rokov života Tomáša, Bp rodiny; č. 619 

 + František Žid; č. 451 

Streda 
17:00 Poďakovanie za 65 rokov života Márie, Bp rodiny 

 + Jozef, Dominik, Paulína Rusiňák; č. 208 

Štvrtok 
17:00 Na úmysel celebranta 

 Na úmysel celebranta 
Piatok  11:00 Krížová cesta – vysielané cez internet 

 17:00 Obrady Veľkého piatku 

Sobota 
 Na úmysel celebranta 

19:30 Na úmysel celebranta 

Nedeľa 
  

10:00 Za veriacich farnosti 
 Na úmysel celebranta 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. 

2. V utorok máme celodennú adoráciu. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 07:00 do 17:00 hod. Kostol nebude 

otvorený, iba predsieň. Povzbudzujeme k adorácii cez internet. 

3. Vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva 

v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania!!!!!!!!! 

4. Pred veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže znova konať doteraz zaužívaným 

hromadným spôsobom. Kto nepotrebuje prijať sviatosť zmierenia, môže si vzbudiť dokonalú ľútosť s pevným 

rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti. Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, prosím kontaktujte 

nás prostredníctvom emailu, telefónneho čísla a dohodneme si miesto a čas.  

5. Nakoľko prežívame stále neobvyklú situáciu – aj slávenie obradov Veľkej noci bude iné na aké ste boli zvyknutí. 

Pozývame na sledovanie svätých omší a obradov cez internet, televíziu. Na stránke máte k dispozícii texty na 

Liturgiu domácej cirkvi počas Trojdnia a Veľkonočnej nedele – môžete si ich stiahnuť, spolu ako rodina sa 

pomodliť. 

6. Na Zelený Štvrtok večer pri sv. omši o 17:00 hod., budeme sláviť ustanovenie sviatosti kňazstva a Eucharistie.  

7. Podľa starobylej tradície sa vo Veľký Piatok nikde na svete sv. omša neslávi. O 11:00 hodine bude pobožnosť 

Krížovej cesty – prenos cez internet. Pred Obradmi o 16:30 hod. bude modlitba Korunky spojená s Novénou 

k Božiemu milosrdenstvu. Obrady Veľkého piatku začnú o 17:00 hod. Po skončení obradov bude možnosť zotrvať 

na chvíľu pred Božím hrobom – prenos cez internet. Na obrady si môžete pripraviť kríž. 

8. Na Bielu sobotu bude o 12:00 hod., do 18:00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe. Bude priamy 

internetový prenos. Využite aj takúto možnosť zotrvať a bdieť pri Kristovom hrobe. Večerná vigília začne po západe 

slnka o 19:30. Na večernú vigíliu si pripravte sviece na obnovu krstných sľubov. 

9. Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na 

Bielu sobotu, aby Cirkev mohla dôjsť k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou. 

10. Posviacka veľkonočných jedál tak ako ste boli po minulé roky zvyknutí nebude. Ale pred nedeľnou veľkonočnou 

svätou omšou vykonáme posviacku jedla – cez internet, ráno o 08:00 hod. Potom o 10:00 bude svätá omša.  

11. Zbierka na prenasledovaných kresťanov bola 1230 eur. (peniaze, ktoré ste vhodili do schránky). Pán Boh zaplať! 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com

