
  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      05.07.2021      do    11.07.2021 

27. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 05.07.2021 Sv. Cyril a Metod, slovanský vierozvestovia 
Utorok 06.07.2021  
Streda 07.07.2021  
Štvrtok 08.07.2021  
Piatok 09.07.2021  
Sobota 10.07.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 11.07.2021 PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 + Pavel Repka – 30 dňová; č. 81 
08:00  Poďakovanie za 50 rokov života Natálie, Bp rodiny; č. 711 

Utorok 
06:30 + Gabriel, Mária, Ján 
18:00  + Mária a Stanislav Repka a ich rodičia; č. 64 

Streda 
06:30 + Pavol, Tono, Peter, Irena 
18:00 + z rodiny Kaleta, Smrek, + Jozef Bondra; č.140 

Štvrtok 
06:30 + Ján, Mária Folvarčík a ich rodičia; č. 195 
18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Jána, Bp rodiny; č. 369 

Piatok 

 

06:30 + Gašpar a Mária Konkoľ a ich rodičia 
18:00  + Ján Žemba a jeho rodičia; č. 255 

Sobota 07:00 + Pavol Konkoľ – výročná; č. 206 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 P + z rodiny Starinskej a Smrekovej; č. 810 
10:30 Božie požehnanie rodiny Repka a Rúra; č. 619 

Oznamy: 

1. 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. 

2. Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod. Prosím členov RB o účasť, prosím obsadzujte označené miesta 

na sedenie, aj hore na chóre. Keď sa nevojdete do kostola ostaňte vonku na lavičkách. Bude výmena kartičiek.  

3. V pondelok máme slávnosť Cyrila a Metoda. Sväté omše budú ráno o 06:30 a o 08:00. Nie je to prikázaný 

sviatok. O 09:00 hod. odchádzame s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi na krátky výlet. Zraz -  parkovisko 

pod kostolom, prosím o dochvíľnosť. 

4. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať tento týždeň takto streda  a štvrtok od 17:00 do 18:00 hod. Prosím pri 

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

5. Vo štvrtok bude od 17:00 hod. do 17:45 hod., vyložená Sviatosť Oltárna na osobnú poklonu. Potom začne 

eucharistické požehnanie a následne svätá omša. 

6. Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca bola 510 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! 

7. 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.” 

8. Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže 

táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský 

diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, aby podľa svojich možností 

aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej 

katolíckej charity. Prispieť možno na číslo účtu: IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný 

symbol: 804101. Viac info na caritas.sk. 
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