
  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      10.05.2021      do    16.05.2021 

19. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 10.05.2021  
Utorok 11.05.2021  
Streda 12.05.2021  

Štvrtok 13.05.2021 Nanebovstúpenie Pána 
Piatok 14.05.2021 Sv. Matej, apoštol 
Sobota 15.05.2021  
Nedeľa 16.05.2021 SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
18:00 Za všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, roľníkov,.... 

 Božia pomoc, ochrana, požehnanie pre rodičov; č. 420 

Utorok 
18:00 + Eva, Jozef Smrek; č. 549 

 + Eduard, Peter a ich rodičia, starí rodičia; č. 225 

Streda 
18:00 Božie požehnanie, zdravie rodiny Kmeč 

 Božie požehnanie, zdravie pre rodinu; č. 273 

Štvrtok 
18:00  Za veriacich farnosti – na ihrisku 

 Na úmysel celebranta 

Piatok 

 

08:00 Na úmysel celebranta 
18:00 Božie požehnanie rodín Folvarčík, Hanečák, Karpják, Repka; č. 344 

 Božie požehnanie rodín Zamiška, Libák 

Sobota 
07:00 Božie požehnanie rodiny Maximiliána Konkoľa; č. 502 

 Božie požehnanie pre Vilmu a Jána 

Nedeľa 
09:00 

Za veriacich farnosti 
+ Pavol Štellmach – 30dňová 

10:30 Na úmysel celebranta – na ihrisku 
Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. Okrem štvrtku, kedy bude svätá omša na ihrisku – zo slávnosti 

Nanebovstúpenia Pána. 

2. V piatok 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).  

3. 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. 

4. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať tento týždeň takto: v stredu poobede od 16:00 do 17:00 hod. pri 

kostole. Prosím nevytvárať rady, dodržiavať rozstupy, mať respirátor. Po skončení spovede sa nezdržiavať 

v kostole, pomodliť sa potom doma. Spovedať sa bude aj v nedeľu počas svätej omše na ihrisku. 

5. Pondelok, Utorok a Streda sú prosebné dni – obsahom sú prosby za požehnanie úrody. Záväzný je iba 

jeden deň. V pondelok po sv. omši, bude pobožnosť v kostole.  

6. V piatok začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa bude na začiatku sv. omše.  

7. Na budúcu nedeľu bude Zbierka na katolícke masmédia - v rámci zvončeka. 
8. Pripomíname, že slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v 

nedele a prikázané sviatky. 

 

 

 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201001038


V sobotu 15. mája 2021 bude mať v Nitre Združenie Zázračnej medaily duchovnú 

obnovu on line, na ktorú ste srdečne pozvaní.  

Duchovná obnova začne o 9. hodine prednáškou P. Ondreja Skočíka CM. Po prestávke 

bude v kaplnke provinciálneho domu v Nitre adorácia, sv. ruženec a duchovná obnova 

vyvrcholí sv. omšou, ktorá začne o 11, 45 hod.  

Duchovnú obnovu budeme streamovať cez facebookový profil Združenia Zázračnej 

medaily,  

 

link: https://www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily/ 


