
  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      24.05.2021      do    30.05.2021 

21. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 24.05.2021 Svätodušný pondelok / Turíčny 
Utorok 25.05.2021  
Streda 26.05.2021 Sv. Filip Neri, kňaz 
Štvrtok 27.05.2021 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza 
Piatok 28.05.2021  
Sobota 29.05.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 30.05.2021 NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života Františka, Bp rodiny; č. 71 

 + Pavol, Mária, Juraj Pečarka, + Jakub a Mária Lojek 

Utorok 
18:00 Poďakovanie za 30 rokov manželstva Jozefa a Anny, Bp rodiny; č. 888 

 + Angela, Júlia, Katarína; č. 235 

Streda 
08:00 Na úmysel celebranta 

18:00 
Poďakovanie za 65 rokov života Jána, Bp rodiny; č. 408 
+ z rodiny Kaleta (Júlia a Peter); č. 139 

Štvrtok 
08:00 Na úmysel celebranta 

18:00 
Poďakovanie za 50 rokov života Moniky, Bp rodiny; č. 156 
+ Marián Štellmach 

Piatok 

 

08:00 Na úmysel celebranta 

18:00 
+ Helena Repková – výročná; č. 404 
Bp pre Júliu, Bp rodiny Dronzek, Virik, Klej 

Sobota 
07:00 Za veriacich farnosti 

 + Peter Hudák - výročná 

Nedeľa 
10:00 

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 
Na úmysel celebranta 

  
Oznamy: 

1. Zbierka na katolícke masmédia bola 400,40 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

2. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. Okrem pondelka a nedele, keby budú sväté omše na ihrisku! 

3. V stredu, štvrtok a piatok ráno o 08:00 hod., bude 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 

zamyká. 

5. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať tento týždeň takto: od pondelka do piatku poobede od 16:30 do 17:30 hod. pri 

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

pomodliť sa potom doma. Prosím rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí, aby využili túto možnosť a pristúpili ku 

svätej spovedi. V sobotu budeme spovedať iba a výhradne provoprijímajúce deti. Kto chce, nájde si čas cez týždeň, 

pristúpiť ku svätej spovedi. 

6. Na budúcu Nedeľu (30.05.21.) bude v našej farnosti slávnosť 1.sv.prijímania pri sv. omši o 10:00 hod. K eucharistickému 

stolu pristúpi 36 detí. V sobotu (29.05.2020) deti prvý krát pristúpia k sviatosti zmierenia o 09:00 hod., prosím aby 

s deťmi v sobotu prišiel aspoň jeden z rodičov. Sviatosť zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, príbuzných bude cez 

týždeň, od pondelka do piatku od 16:30 do 17:30 hod. Na ihrisku prosím nechať celú tribúnu pre deti a ich rodičov. 

7. Chceme sa poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí za veľké upratanie kostola, ktoré bolo v sobotu. Vyslovujeme im 

úprimné Pán Boh zaplať. 

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

prikázané sviatky. 
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