
  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      17.05.2021      do    23.05.2021 

20. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 17.05.2021  
Utorok 18.05.2021  
Streda 19.05.2021  
Štvrtok 20.05.2021  
Piatok 21.05.2021  
Sobota 22.05.2021  
Nedeľa 23.05.2021 NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
18:00 + Eva Barľáková 

 Poďakovanie za 80 rokov života Viktora, Bp rodiny; č. 115 

Utorok 
18:00 + Tomáš, Mária, Karol, Veronika; č. 235 

 + Pavol Folvarčík a jeho rodičia; č. 594 

Streda 
08:00 Na úmysel celebranta 

18:00 
+ Ondrej, Mária, Júlia Rúra; č. 309 
+ z rodiny Vilček, Jendrichovský; č. 373 

Štvrtok 
08:00 Na úmysel celebranta 

18:00 
Božie požehnanie pre rodinu Ladislava 
+ Terézia Čurejová, jej rodičia, súrodenci 

Piatok 

 

18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Štefana, Bp rodiny; č. 412 
 Poďakovanie za 60 rokov života Radomíra, Bp rodiny 

Sobota 
07:00 Poďakovanie za 50 rokov života Juraja, Bp rodiny; č. 711 

 Božie požehnanie rodín Repka, Kubala, Zajac 

Nedeľa 
09:00 

Za veriacich farnosti 
+ Janka Repková – 5 výročie úmrtia 

10:30 Na úmysel celebranta – na ihrisku 
Oznamy: 

1. Dnes je Zbierka na katolícke masmédia - v rámci zvončeka. 
2. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. 

3. V stredu a 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 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. 

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

nedele a prikázané sviatky. 
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