
  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      13.09.2021      do    19.09.2021 

37. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 13.09.2021 Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi 
Utorok 14.09.2021 Povýšenie svätého Kríža 

Streda 15.09.2021 SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 
Štvrtok 16.09.2021 Sv. Kornel, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci 
Piatok 17.09.2021  
Sobota 18.09.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 19.09.2021 DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 Na úmysel celebranta 
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 198 

Utorok 
06:30 + Viktor a Júlia Barlík; č. 305 
18:00 + Janka Rúrová – 30 dňová; č. 108 

Streda 
06:30 Za veriacich farnosti 
07:30 Poďakovanie za 30 rokov života Márie, Bp rodiny 
09:00 + Angela Žilecká; č. 571 

Štvrtok 
06:30 + Martin a Antónia Boďo a ich rodičia; č. 305 
18:00 + Štefan, Mária Turlík a ich deti; č. 332 

Piatok 

 

06:30 + z rodiny Vojčák (Peter a Tekla) 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež farnosti) 
18:00  + Mikuláš, Zuzana, Ján, Karol; č. 643 

Sobota 
07:00 + Pavol Folvarčík – 10 výročie úmrtia; č. 594 
16:00 Za mladomanželov Jána a Moniku 

Nedeľa 

06:30 Za veriacich farnosti 

07:30 + František Olšavský 

09:00 P Poďak. za 40 rokov života Martina, 40 rokov života Janky, Bp rodiny 

10:30 Poďakovanie za 80 rokov života Tekly, Bp rodiny 
Oznamy: 

❖ Pobožnosť dne s poobede nebude.  

❖ V stredu máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, našej patrónky. Sv. omše budú o 06:30 – tichá, recitovaná; 

07:30 a o 09:00 hod. Aj keď to nie je prikázaný sviatok, snažme sa ho zasvätiť aspoň účasťou na svätej omši. 

❖ V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný iba jeden deň. Obsah: poďakovanie za úrodu. 

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

❖ V piatok o 16:00 hod. bude svätá omša za účastí detí a mládeže. Pozývame na ňu hlavne prvoprijímajúce deti, ich 

rodičov, ale aj ostatné deti farnosti.  

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

❖ Z dôvodu možnosti účasti pútnikov "OTP" na stretnutiach so Svätým Otcom Františkom prichádza Spišská diecéza 

vďaka Spišskej katolíckej charite (SpKCH) s ponukou testovania nezaočkovaných pútnikov antigénovým 

testom. Keďže tento výsledok nesmie byť pre podujatie starší ako 48 hodín, testovanie sa uskutoční v pondelok 

13.9.2021 v popoludňajších hodinách v sídlach takmer všetkých dekanátov Spišskej diecézy. Pre náš dekanát 

to bude v Športovej hale (Tehelná 1 – za OR PZ) v pondelok od 13.00 do 16.00. Testovanie zabezpečí SpKCH 

kvalifikovanými pracovníkmi s tým, že príspevok testovaných pútnikov bude dobrovoľný. 

❖ Diecézna škola viery: štvrtok 16. 09.2021 o 18:30 hod., v Kostole sv. Petra a Pavla, celebrovať bude prednášajúci 

PhDr. Ondrej Želonka, farár v Spišských Hanušovciach. Po skončení svätej omše bude prednáška a diskusia. 

❖ Okres Stará Ľubovňa prechádza do oranžovej farby COVID automatu. Podmienky budú vyvesené v nástenkách a 

na vstupných dverách. Zoznamy sú potrebné, prosím o spoluprácu – hodením lístka s menom, priezviskom, 

adresou, tel. kontaktom – do pripravenej krabice. Bude otvorený iba hlavný vchod, chór bude uzavretý.  

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