
  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      06.09.2021      do    12.09.2021 

36. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 06.09.2021  
Utorok 07.09.2021 Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki, Štefan Pongrácz, kňazi, mučeníci 

Streda 08.09.2021 Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie 
Štvrtok 09.09.2021  
Piatok 10.09.2021  
Sobota 11.09.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 12.09.2021 DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
14:00 + Viktória Rusiňáková – pohrebná svätá omša 
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života Johanky, 60 rokov života Štefana; č. 420 

Utorok 06:30 
Bp pre Pavla, Máriu Folvarčík, Jozefa Jendrichovského; č. 474 
Bp, zdravie rodiny Hermíny Kmečovej; č. 199 

Streda 
06:30 Na úmysel celebranta 
18:00 + Mária Konkoľová – 10 výročie úmrtia 

Štvrtok 
06:30 Na úmysel celebranta 
18:00 Poďakovanie za 90 rokov života Pavlíny; č. 336 

Piatok 

 

--------- ------------------------------------------------------------------------------ 
18:00  Poďakovanie za 30 rokov životy Dominiky; č. 254 

Sobota 07:00 + z rodiny Jána Šindlera - Opava 

Nedeľa 
07:30 P Poďak. za 60 rokov života Štefana, 60 rokov života Janky, Bp rodiny 

---------- ------------------------------------------------------------------------------ 
09:30 Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu/ Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

❖ Poobede o 14:00 hod. bude pohreb so svätou omšou + Márie Kmečovej. Svätá omša bude v kostole a po jej 

skončení budú pokračovať pohrebné obrady nad hrobovým miestom na cintoríne.  

❖ V pondelok bude o 14:00 hod. pohreb so svätou omšou + Viktórie Rusiňákovej. Začneme svätou omšou 

v kostole a potom budú pokračovať pohrebné obrady na hrobovým miestom na cintoríne.  

❖ Stretnutie členov RB spojené s výmenou kartičiek bude v pondelok pred svätou omšou, začne o 17:15 hod.  

❖ Zbierka na DKÚ bola 625 eur. Vyslovujeme úprimné pán Boh zaplať! 

❖ V utorok bude svätá omša iba ráno!  

❖ V piatok bude iba večerná svätá omša. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie! 

❖ Vo štvrtok bude od 17:00 hod. do 17:45 hod. vyložená Sviatosť Oltárna, potom začne svätá omša. 

❖ Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu a vo štvrtok od 17:00 do 18:00 hod. 

❖ Na budúcu nedeľu (12.09.2021) bude sv. omša o 09:30 na ihrisku obetovaná ako Poďakovanie Pánu Bohu za 

úrodu. Ranná sv. omša o 07:30 s prenosom ostáva a o 09:00 nebude!!! Srdečne pozývame. 

❖ Aj v školskom roku 2021/2022 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON 

BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha 

deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na 

prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom 

alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029. 

❖ Okres Stará Ľubovňa ostáva v zelenej farbe COVID automatu. Podmienky sú vyvesené v nástenkách a na 

vstupných dverách. Zoznamy už nie sú potrebné (zmenili sa podmienky v zelenej farbe COVID automatu). 

❖ Pri vstupoch do kostola si dezinfikujte ruky, rúška v kostole sú povinné!  
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