
  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      21.06.2021      do    27.06.2021 

25. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 21.06.2021 Sv. Alojz Gonzága, rehoľník 
Utorok 22.06.2021  
Streda 23.06.2021  
Štvrtok 24.06.2021 Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 
Piatok 25.06.2021  
Sobota 26.06.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 27.06.2021 TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 + Bartolomej, Karolína a ich deti; č. 309 
18:00  + Júlia Jančiová - výročná 

Utorok 
06:30 + Neit a Hedviga Rúra a ich deti; č. 309 
18:00  Božie požehnanie rodiny Kaleta; č. 140 

Streda 
06:30 + z rodiny Konkoľ a Štucka 
18:00 Božie požehnanie pre Františka; č. 255 

Štvrtok 
06:30 + Eduard, Johana a ich deti 
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života Júlie, Bp rodiny; č. 508  

Piatok 

 

06:30 + Michal a Paulína Repka, Ernest a Anna Hamrák, ich rodičia 
18:00  + z rodiny Boďo a Rúra; č. 336 

Sobota 
07:00  

+ Jozef Hudák – výročná; č. 583 
+ Peter Kmeč, + rodičia Kmeč a Krupka 

14:00 Sobášny Obrad 
 15:00 Za mladomanželov Juraja a Klaudiu 

Nedeľa 
06:30 Za veriacich farnosti 

08:00 P + Paulína a Pavol, Anna a Ján, ich rodičia; č. 14 
10:30 Na úmysel celebranta 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje, ale iba v nedeľu o 08:00 hod. 

2. Od pondelka 21.06.2021 je náš okres v zelenej farbe COVID automatu – pre nás to znamená nasledovné: 

• Účasť na Bohoslužbách je dovolená za týchto podmienok: obsadenosť 75 % kapacity sedenia (nie však 

viac ako 500 osôb), vonku pred kostolom môže byť maximálne 1000 miest na sedenie. Miesta na 

sedenie v kostole budú označené.  

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

• Kostol sa bude pravidelne dezinfikovať.  

3. Sviatosť zmierenia pred birmovkou: v stredu, štvrtok, piatok od 16:30 do 17:30 hod. pri kostole.  Prosím 

nech v tieto dni prídu birmovní rodičia, rodičia a príbuzný našich birmovancov.  

4. V utorok, stredu a piatok bude krátka Duchovná obnova pre birmovancov. Bude prebiehať počas večerných 

svätých omší. Prosím birmovancov nech sa týchto svätých omší zúčastnia. V piatok po večernej svätej omši 

bude druhý nácvik na birmovku – účasť birmovancov je nutná, môžu prísť aj birmovní rodičia. 

5. V sobotu 26.6.2021 o 09:00 hod. bude spoločné stretnutie birmovancov v kostole – tretí nácvik a po ňom pre 

birmovancov vysluhovanie sviatosti zmierenia. Účasť je povinná! 

6. V nedeľu 27.06.2021 pri svätej omši o 10:30 hod. sa bude vysluhovať sviatosť birmovania našim 73 

birmovancom. V kostole budú birmovanci a ich birmovný rodičia, animátori a spevokol, na určených miestach. 

Ostatných poprosím zaujať miesta hore na bočných častiach chóru a vonku pred kostolom, kde budú 

prichystané lavičky na sedenie. Prvé dve sväté omše budú posunuté na 06:30 a 08:00 hod. Ďakujem za 

pochopenie a rešpektovanie! 

7. Na budúcu nedeľu bude pri východe z kostola zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. 

8. Rodičia prvoprijímajúcich detí venovali na faru 420 eur. Vyslovujem úprimní Pán Boh zaplať! 

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

sviatky. Platí do 30.júna 2021! 
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