
  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      31.05.2021      do    06.06.2021 

22. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 31.05.2021  
Utorok 01.06.2021 Sv. Justín, mučeník 
Streda 02.06.2021  

Štvrtok 03.06.2021 NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV 
Piatok 04.06.2021 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 05.06.2021 Sv. Bonifác, biskup  a mučeník 
Nedeľa 06.06.2021 DESIATA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
16:30 Na úmysel celebranta 

18:00 P  
Poďakovanie za 70 rokov života Anny, Bp rodiny; č. 462 
+ Viktor a Mária, + súrodenci; č. 225 

Utorok 
16:30 Na úmysel celebranta 

18:00 P 
Poďakovanie za 30 rokov života Moniky, Bp rodiny; č. 539 
+ z rodiny Kaleta, Janči; č. 594 

Streda 
16:30 Na úmysel celebranta 

18:00 P 
Poďakovanie za 25 rokov manželstva Pavla a Gabriely 
+ František – 10 výročie úmrtia; č. 505 

Štvrtok 
16:30  Za veriacich farnosti 
18:00 Na úmysel celebranta 

Piatok 

 

16:30  Na úmysel celebranta 
18:00  Na úmysel celebranta 

Sobota 08:30  Na úmysel celebranta 
 14:00 Za novomanželov Lukáša a Katarínu 

Nedeľa 
09:00 P Za veriacich farnosti 

10:30 
Poďak. za 30 rokov života Kataríny, Bp rodiny Kaleta, Veselovský; č.717 

+ Ján Repka; č. 591 
Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. Okrem štvrtku a piatku, kedy bude svätá omša na ihrisku, v sobotu prenos nebude! 

2. Tento celý týždeň je tzv. Biely týždeň – pre prvoprijímajúce deti. Pre nich a ich rodičov (podľa rozpisu, ktorí rodičia dostali), 

budú slávené sväté omše od pondelka do piatku o 16:30, v sobotu o 08:30, v nedeľu o 09:00. Prosím o rešpektovanie, že 

týchto svätých omší sa môžu zúčastniť iba prvoprijímajúce deti a rodičia (podľa rozpisu), nie starí rodičia, krstní rodičia!!! 

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 zamyká. 

4. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: v utorok, streda a štvrtok doobeda od 09:00 hod 10:00 hod. Pondelok až piatok 

poobede od 15:00 do 16:00 hod. pri kostole. Prosím nevytvárať rady, dodržiavať rozstupy, mať respirátor. Po skončení svätej 

spovede sa nezdržiavať v kostole, pomodliť sa potom doma. 

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

6. Na budúcu nedeľu 06.06.2021, prosím rodičov birmovancov o krátke stretnutie na ihrisku po svätej omši. 

7. Slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. Stále platí!!! 

8. "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a 

nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť 

osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na 

obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA 

PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom 

asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre 

našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!" 

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

