
  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      14.06.2021      do    20.06.2021 

24. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 14.06.2021  
Utorok 15.06.2021  
Streda 16.06.2021  
Štvrtok 17.06.2021  
Piatok 18.06.2021  
Sobota 19.06.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 20.06.2021 DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 + Jozef, Elena, Michal; č. 309 
18:00  Na úmysel celebranta 

Utorok 
06:30 + kňazov pôsobiacich v NĽ, + kňazov rodákov 
18:00  Poďakovanie za 40 rokov života Anny, Bp rodiny 

Streda 
06:30 + Peter, František, Ľudmila Sás a ich rodičia; č. 64 

17:00 !! + Gašpar a Mária Konkoľ, ich rodičia; č. 502 

Štvrtok 
06:30 + Ondrej a Vincent; č. 356 

----------- ------------------------------------------------------------------------------- 
Piatok 

 
18:00 P 

+ Helena a Stanislav Žileckí, + Ján 
+ Janka Kemlage; č. 462 

Sobota 07:00  
+ Terézia Čurejová, jej rodičia, súrodenci 
+ Júlia a Benedikt Repka, ich deti; č. 81 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 P Na úmysel celebranta (+ Danka Chovanová) 
10:30 Božie požehnanie pre Antona; č. 383 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje, ale iba v tieto dni: piatok večer a v nedeľu. 

2. Od pondelka 14.06.2021 je náš okres v žltej farbe COVID automatu – pre nás to znamená nasledovné: 

• Účasť na Bohoslužbách je dovolená za týchto podmienok: obsadenosť 50 % kapacity sedenia (nie 

však viac ako 250 osôb), vonku pred kostolom môže byť maximálne 500 veriacich. Miesta na 

sedenie budú označené.  

• Kostol sa bude otvárať 40 minút pred svätou omšou, 35 minút pred bude spoločná modlitba 

ruženca. 

• Pri vstupe prosím dezinfikovať si ruky, mať prekryté horné dýchacie cesty/stačí rúško.  

• Zaujať miesto, ktoré je určené na sedenie. (v určených laviciach budú 3 alebo 2 miesta – 

šachovnicové sedenie. Prosím členov jednej domácnosti nech si sadnú tak, ako sú označené miesta.) 

• Chór bude otvorený. Kaplnka Sedembolestnej nebude zatiaľ otvorená.  

• Kostol sa bude pravidelne dezinfikovať.  

3. Sviatosť zmierenia: v pondelok, utorok a stredu od 16:30 do 17:30 hod. pri kostole.    

4. V stredu bude svätá omša o 17:00 hod. Po nej tí, ktorí ideme na diakonskú vysviacku sa môžeme ísť 

pretestovať. Odberné miesto pri škole. 

5. Vo štvrtok bude svätá omša iba ráno. O 12:00 hod., je odchod autobusov na diakonskú vysviacku nášho 

Jakuba, z parkoviska pod kostolom. Prosím o dochvíľnosť. Autobusy aj autá budú potom parkovať na 

novom parkovisku pri Biskupskom úrade. Tí, ktorí sa zúčastnia diakonskej vysviacky sú potom pozvaní 

na občerstvenie do Kňazského seminára – do jedálne. 

6. V sobotu 19.06.2021 o 08:30 hod. bude spoločné stretnutie birmovancov v kostole. Účasť je povinná! 

7. V pondelok po rannej a večernej svätej omši sa budú zapisovať úmysly na sväté omše,  druhý polrok (júl až 

december) – na fare. Iba omše na dátum, iné zatiaľ nie! 

8. Slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedele a prikázané 

sviatky. Stále platí!!! 

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

