
  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      12.04.2021      do     18.04.2021 

15. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 12.04.2021  
Utorok 13.04.2021  
Streda 14.04.2021  
Štvrtok 15.04.2021  
Piatok 16.04.2021  
Sobota 17.04.2021  
Nedeľa 18.04.2021 TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
17:00 Poďakovanie za 45 rokov života Kataríny, Bp rodiny 

 + Paulína a Štefan Kmeč a ich deti; č. 338 

Utorok 
17:00 Poďakovanie za 30 rokov manželstva Františka a Aleny, Bp rodiny 

 Poďak. za 30 rokov manželstva Michala a Andrey, Bp rodiny; č. 427 

Streda 
17:00 Na úmysel celebranta (+ Františka Medžová) 

 + z rodín Pečarka a Repka; č. 324 

Štvrtok 
17:00 Na úmysel celebranta (+ Peter Cvengroš) 

 + z rodín Malis a Rašš 
Piatok  17:00 + Štefan Hrebík, Anna, Štefan, Mikuláš Kolčák; č. 412 

  + Júlia Štellmachová; č. 632 

Sobota 
07:00 Na úmysel celebranta (+ Pavel Ferenc) 

 + Ján Niemiec a jeho rodičia 

Nedeľa 
  

09:00 Za veriacich farnosti 
 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Anny; č. 59 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. 

2. Vo štvrtok bude od 16:00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 16:45 hod., kedy bude 

Eucharistické požehnanie a potom začne svätá omša. 

3. Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. 

4. Pripomíname, že slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. 

omši v nedele a prikázané sviatky. 

5. V nedeľu 11. apríla, t.j. dnes, napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov 

na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za 

všetky ostatné obete pandémie. V túto nedeľu bude Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho 

milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. 

To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. A práve túto nedeľu 

biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. 

6. Od dnešnej nedele až do budúcej nedele, je možnosť prispieť na Boží hrob. Tradičná zbierka, ktorá 

sa koná pri poklone v Božom hrobe – tento rok znova nebola možná, preto kto má záujem a chce 

pomôcť a podporiť, môže tak urobiť tento týždeň vhodením svojho milodaru do pokladničky 

v kostole alebo do poštovej schránky na fare. Všetkým darcom vyslovujeme už teraz úprimné Pán 

Boh zaplať! 
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