
  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      12.07.2021      do    18.07.2021 

28. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 12.07.2021  
Utorok 13.07.2021  
Streda 14.07.2021  
Štvrtok 15.07.2021 Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi 
Piatok 16.07.2021 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej 
Sobota 17.07.2021 Sv. Andrej Svorad a Beňadik, pustovníci 
Nedeľa 18.07.2021 ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 Na úmysel celebranta 
18:00  + Johana, Marciana, Kunikunda Rúra; č. 64 

Utorok 
06:30 Božia pomoc pri štúdiu; č. 140 
18:00  Poďakovanie za 25 rokov manželstva Pavla a Ivety, Bp rodiny; č. 53 

Streda 
06:30 + z rodiny Kmeč, Ganišin, + Štefan Tyrpák; č. 192 
18:00 Božie požehnanie rodín Folvarčík, Bulko; č. 315, 772 

Štvrtok 
06:30 + Anna, Štefan, a ich deti; č. 365 
18:00 Poďakovanie za 15 rokov manželstva Jána a Magdalény, Bp rodiny; č. 543 

Piatok 

 

06:30 + Ján Turlík, rodičia, brat; č. 171 
18:00  Na úmysel celebranta / + Maximilián Štellmach – 20 výročie úmrtia 

Sobota 07:00 Božie požehnanie, zdravie Júlie, jej detí s rodinami; č. 6 

Nedeľa 
07:00 Za veriacich farnosti 

08:30 P Za obrátenie syna 
10:30 Na úmysel celebranta 

Oznamy: 

❖ Prenos svätých omší cez internet pokračuje, ale iba v nedeľu o 08:30 hod. Hlavne pre tých, ktorí zo 

zdravotných prípadne neodkladných dôvodov, sa nemôžu zúčastniť svätej omše. 

❖ Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod.  

❖ Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať tento týždeň takto utorok, streda  a štvrtok od 17:00 do 18:00 hod. 

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

❖ 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. 

❖ V piatok máme spomienku na Preblahoslavenú Pannu Máriu Karmelskú/Škapuliarsku. Sväté omše budú ráno 

o 06:30 hod. a večer o 18:00 hod. – bude ju celebrovať jeden z novokňazov našej diecézy.  

❖ V nedeľu 18.07.2021, pri svätej omši o 10:30 hod., budeme sláviť odpustovú slávnosť Preblahoslavenej 

Panny Márie Karmelskej. Hlavným celebrantom a kazateľom bude administrátor Spišskej diecézy, J. Ex. 

Mons. Ján Kuboš. Po skončení svätej omše bude obnovenie zasvätenia členov Škapuliarskeho bratstva. 

Nových členov budeme prijímať po skončení odpustovej slávnosti. V nedeľu budú prvé dve sväté omše 

posunuté o pol hodinu dopredu: 07:00 hod, 08:30 hod. Odpustová svätá omša bude o 10:30 hod. 

❖ Od pondelka je možnosť zakúpiť si Škapuliare, ktoré si potom môžete dať v nedeľu, po skončení odpustovej 

sv. omše, posvätiť. 

❖ Rodičia birmovancov venovali na opravu strechy 900 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

❖ "GDPR: Dovoľujeme si Vás informovať, že počas Odpustovej slávnosti (v piatok o 18:00 hod., aj v nedeľu 

10:30 hod.)sa bude fotografovať.  Zábery  môžu byť mediálne použité, resp. sa môžu použiť ako 

propagačný materiál. V prípade, že ako účastník slávnosti nesúhlasíte s tým, aby boli fotozábery, 

zachytávajúce Vašu osobu  zverejnené, upozornite na to neodkladne Farský úrad v Novej Ľubovni." 
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