
  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      28.06.2021      do    04.07.2021 

26. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 28.06.2021 Sv. Irenej, biskup a mučeník 
Utorok 29.06.2021 Sv. Peter a Pavol, apoštoli 
Streda 30.06.2021  
Štvrtok 01.07.2021  
Piatok 02.07.2021 Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie 
Sobota 03.07.2021 Sv. Tomáš, apoštol 
Nedeľa 04.07.2021 ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 + Stanislav a Gertrúda Turlík, + Blažej a Katarína;  
18:00  Poďakovanie za 70 rokov života Pavla, Bp rodiny; č. 544 

Utorok 
06:30 + Johana a Peter Rúra, + z rodiny Rúra a Poľančík; č. 84 
16:00 Za veriacich farnosti 
18:00  Poďakovanie za 60 rokov života Márie; č. 810 

Streda 
06:30 + z rodiny Repka a Kmeč; č. 6 
18:00 + Anna Marhevková; č. 483 

Štvrtok 
06:30 Božie požehnanie, zdravie rodiny Kmeč; č. 192 
18:00 + Michal Štellmach - výročná 

Piatok 

 

06:30 + Filip, Mária Konkoľ a ich rodičia; č. 195 
18:00  Poďakovanie za 70 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 544 

Sobota 
06:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 
07:00 + Ján Záleš – 20 výročie úmrtia 

 16:00 Za mladomanželov Matúša a Kristínu 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 P Božie požehnanie rodiny Sikorják 
10:30 Poďakovanie za 50 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 406 

Oznamy: 

1. Dnes pri východe z kostola je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. 

2. Prenos svätých omší cez internet pokračuje, ale iba v nedeľu o 09:00 hod. Hlavne pre tých, ktorí zo zdravotných 

prípadne neodkladných dôvodov, sa nemôžu zúčastniť svätej omše 

3. V utorok (29.06.2021) máme prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, sväté omše budú ráno o 06:30 hod., 

poobede o 16:00 hod., a večer o 18:00 hod. 

4. V utorok 29.06.2021, po večernej svätej omši, prosím rodičov terajších druhákov o krátke stretnutie ohľadom 

stanovenia si termínu prijímania v roku 2022. Prosím o účasť aspoň jedného z rodičov. 

5. V stredu pri večernej svätej omši bude slávnostné Te Deum, na poďakovanie za školský rok. 

6. Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: 

od stredy do piatku poobede od 16:30 do 17:30 hod.; v stredu a štvrtok aj doobeda od 09:00 do 10:00 hod. Prosím 

pri sviatosti zmierenia dodržujte stále platné predpisy: rúško, odstup. Spovedá sa pri kostole. 

7. V piatok pôjdeme už aj ku chorým, ku ktorým chodievame na prvé piatky. Ak nastala nejaká zmena prosím 

informujte nás; ak niekoho chcete nahlásiť prosím kontaktujte Farský úrad, prípadne niektorého z nás. (nenechávajte 

odkazy v sakristii kostola, ani v poštovej schránke). 

8. Oznam diecézneho administrátora: „Keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana 

Sečku sme sa kvôli pandemickým opatreniam nemohli s ním rozlúčiť pri účasti väčšieho počtu ľudí, diecézny 

administrátor Mons. Ján Kuboš oznamuje, že zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana 

Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 

hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín. Pri tejto príležitosti si pripomenieme jeho nedožité 

68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.” 

9. Chcem sa poďakovať rodičom birmovancov za včerajšie upratanie kostola! 

10. 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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