
  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      20.09.2021      do    26.09.2021 

38. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 20.09.2021 Sv. Andrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci 

Utorok 21.09.2021 Sv. Matúš, apoštol a evanjelista 
Streda 22.09.2021  
Štvrtok 23.09.2021 Sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz 
Piatok 24.09.2021  
Sobota 25.09.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 26.09.2021 DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok- OTP 18:00 
+ Pavol a Johana Barlík, + Štefan a Gabriela Simoník; č. 319  

+ z rodiny Rúra a Boďo; č. 279  

Utorok - OTP 
06:30 Bp, zdravie rodiny Hermíny Kmečovej; č. 199  
18:00 Božie požehnanie rodiny Jendrichovskej; č. 299  

Streda - OTP 
06:30 + Peter Folvarčík, jeho rodičia, + Kunikunda a Peter Nadžady  
18:00 Božie požehnanie rodiny Hubeňák  

Štvrtok - OTP 
06:30 Na úmysel celebranta  
18:00 Božie požehnanie rodiny Boleš; č. 98  

Piatok - OTP 

 

06:30 Na úmysel celebranta  
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež farnosti)  
18:00  + František – 50 výročie úmrtia, + z rodiny Pavelčík, Melcher, Jeleň  

Sobota - OTP 07:00 
+ z rodiny Vojčák (Pavol, Peter, Lucia)  
Poďakovanie za 80 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 647  

Nedeľa 

  

09:00 P Za veriacich farnosti – pre plne zaočkovaných 

  
10:30 Poďakovanie za 40 rokov života Miroslava, Bp rodiny - základ 

Oznamy: 

❖ Pobožnosť nebude.  

❖ Vo štvrtok bude od 17:00 hod. do 17:45 hod. vyložená Sviatosť Oltárna, potom 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 v stredu a štvrtok od 17:00 do 18:00 hod. 

❖ Okres SL prechádza do červenej farby COVID automatu. Podmienky budú vyvesené na nástenkách a na vstupných dverách. Sväté 

omše cez týždeň (pondelok až sobota) budú v režime OTP. Kapacita obsadenosti môže byť 25 %. Prosím byť pripravený preukázať 

sa potvrdením o očkovaní, testovaní, prípadne o prekonaní ochorenia. Zoznamy sú potrebné, prosím o spoluprácu – hodením lístka 

s menom, priezviskom, adresou, tel. kontaktom – do pripravenej krabice. Bude otvorený iba hlavný vchod 40 minút pred slávením 

svätej omše, chór a kaplnka Sedembolestnej budú uzavreté. Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú do kostola na svätú omšu, 

môžu pri dodržaní vzájomných rozostupov dva metre a s použitím rúška zostať pred kostolom. Tí, ktorú budú vonku nevstupovať do 

kostola, sväté prijímanie sa prinesie ku vchodu do kostola.  

❖  Režim OTP: môžu sa zúčastniť zaočkovaní; tí, ktorí prekonali COVID (za ostatných 180 dní); tí, ktorí nie sú zaočkovaní, 

neprekonali COVID, ale vykonali si test na COVID.  

V nedeľu budú sväté omše takto: * v kostole o 09:00 hod., iba pre plne zaočkovaných (povinný zoznam zúčastnených). Pri vstupe 

prosím preukázať sa potvrdením o zaočkovaní. * o 10:30 hod., na ihrisku pre všetkých (tu pôjdeme podľa základu, na 15 m2 jeden 

človek. Za každého počasia – povinný zoznam zúčastnených – pri vstupoch budú krabičky kde hoďte lístok. Ďakujem za 

pochopenie a rešpektovanie) 

• Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - 

vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého 

Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby 

prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou 

toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť 

sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých 

kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli 

počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. 
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