
  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      03.05.2021      do    09.05.2021 

18. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 03.05.2021 Sv. Filip a Jakub, apoštoli 
Utorok 04.05.2021 Sv. Florián, mučeník 
Streda 05.05.2021  
Štvrtok 06.05.2021  
Piatok 07.05.2021 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 08.05.2021  
Nedeľa 09.05.2021 ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života Kristíny, Bp rodiny; č. 243 

 Božie požehnanie rodiny Pečarka a Volf 

Utorok 
18:00 Za seminár / Za Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 

 
 Poďak. za 25 rokov manžel. Františka a Anny, Bp rodiny; č. 255 

Streda 
18:00 Poďakovanie za 20 rokov manželstva Jána a Zuzany, Bp rodiny 

 Božie požehnanie rodiny Veselovský, Kaleta, Čačo 

Štvrtok 
 08:00 Na úmysel celebranta 
18:00 Poďakovanie za 90 rokov života Jána Smreka; č. 8 

 + Júlia Štellmachová – 30 dňová; č. 632 
Piatok 

 

18:00 Na úmysel celebranta – na ihrisku 
 Na úmysel celebranta 

Sobota 
07:00 Poďakovanie za 70 rokov života Jany Kmečovej; č. 318 

 + Helena Folvarčíková – 10 výročie úmrtia 

Nedeľa 
09:00 

Za veriacich farnosti 
Poďak. za 40 rokov života Moniky, Bp rodiny Rusiňák; č. 473 

10:30 Na úmysel celebranta – na ihrisku 
Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. Okrem piatku, kedy bude svätá omša na ihrisku. 

2. V utorok sa naša Farnosť modlí za Kňazský seminár a seminár sa modlí za našu Farnosť. Svätá omša bude 

obetovaná za predstavených seminára, bohoslovcov, zamestnancov a zároveň za členov DHZ NĽ. 

3. Vo štvrtok ráno o 08:00 hod., bude pridaná svätá omša. Bude slávená na úmysel celebranta, môže sa jej 

zúčastniť 26 veriacich, 27 bude celebrant. Bude to tichá, recitovaná svätá omša. (15 minút pred začiatkom 

sa otvorí kostol).  

4. Cez týždeň ostávajú sväté omše v obvyklých časoch večer o 18:00 hod., slávené sú dva úmysly, na každý 

sa môže zúčastniť 10 veriacich.  

• Prosím mať nasadený respirátor, dezinfikovať si ruky pri vstupe.  

• Dodržiavať 2 metrové rozostupy pri vstupe a odchode z kostola, pri pristupovaní na prijímanie.  

• Kostol sa bude otvárať 15 minút pred začiatkom svätej omše. Prosím o dochvíľnosť, 5 minút pred 

omšou sa kostol zamyká. 

5. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: v stredu, štvrtok a v piatok od 09:00 hod 10:00 hod 

a poobede od 16:00 do 17:00 hod. pri kostole. Prosím nevytvárať rady, dodržiavať rozstupy, mať 

respirátor. Po skončení svätej spovede sa nezdržiavať v kostole, pomodliť sa potom doma. 

6. Ku chorým ešte nepôjdeme, ak niekto z nich súrne potrebuje sviatosť zmierenia oznámte nám to.  

7. Na budúcu nedeľu 09.05.2021, po skončení svätej omše, ktorá bude na ihrisku, prosím rodičov 

prvoprijímajúcich detí o krátke stretnutie. (prosím aspoň jedného z rodičov). 

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

9. Pripomíname, že slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v 

nedele a prikázané sviatky. 
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