
  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      27.09.2021      do    03.10.2021 

39. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 27.09.2021 Sv. Vincent de Paul, kňaz 

Utorok 28.09.2021  
Streda 29.09.2021 Sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli 
Štvrtok 30.09.2021 Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Piatok 01.10.2021 Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš, panna a učiteľka Cirkvi 
Sobota 02.10.2021 Svätých anjelov strážcov 
Nedeľa 03.10.2021 DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 Za duše v očistci - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta - základ 
18:00 + Anna, Vincent Pavelčík a ich rodičia - OTP 

Utorok  
06:30 Bp pre Pavla a jeho rodinu - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta - základ 
18:00 + Genovéva a Ján Pavelčík a ich rodičia - OTP 

Streda  
06:30 + Kunikunda a Peter Nadžady; č. 30 - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta - základ 
18:00 + z rodiny Hubeňák a Poľančík - OTP 

Štvrtok  
06:30 + Róbert, Antónia a ich deti; č. 30 - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta - základ 
18:00 Poďakovanie za 65 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 299 - OTP 

Piatok  

 

06:30 + kňazi z našej farnosti; č. 182 - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež farnosti) - OTP 
18:00  + Mária Kmečová – 30 dňová; č. 113 – omša na ihrisku!!!!! - základ 

Sobota  
07:00 Poďakovanie za 80 rokov života Márie; č. 292   - OTP 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

Nedeľa 

  

09:00 P Na úmysel celebranta – pre plne zaočkovaných 

  
10:30 Za veriacich farnosti - základ 

Oznamy: 

❖ Dnes pri východe z kostola je Zbierka pre Kubu. Všetkým darcom Pán Boh zaplať! Pobožnosť dnes nebude.  

❖ Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: od pondelka do štvrtku poobede od 17:00 do 18:00 

hod.; vo štvrtok a piatok aj doobeda od 09:00 do 10:00 hod. Prosím pri sviatosti zmierenia dodržujte stále platné predpisy: rúško, 

odstup. Ku chorým tento mesiac nepôjdeme, ak by sa u niekoho z nich zhoršil zdravotný stav – prosím kontaktujte nás. 

❖ Vo štvrtok Sviatosť Oltárna vyložená nebude. 

❖ V piatok večerná svätá omša bude na ihrisku v režime „základ“! 

❖ V sobotu začína mesiac október – mesiac ruženca. Modlitba Fatimskej soboty za čne o 07:00 hod.  

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

Kapacita obsadenosti v režime OTP môže byť 25 %, nie však viac ako 50 veriacich (miesta na sedenie v kostole budú presne 

označené) Prosím byť pripravený vždy sa preukázať potvrdením o očkovaní, testovaní, prípadne o prekonaní ochorenia. Zoznamy 

sú potrebné, prosím o spoluprácu. Bude otvorený iba hlavný vchod 20 minút pred slávením svätej omše, chór a kaplnka 

Sedembolestnej budú uzavreté. Modlitba ruženca súkromne v rodinách! 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.  

❖ V pondelok, utorok, stredu, štvrtok, budú o 16:00 hod. sväté omše aj v režime „základ“ – t.z. 26 veriacich v kostole vrátane kňaza. 

❖  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 režimu základ, na 15 m2 jeden človek. Za každého počasia – povinný zoznam zúčastnených – pri 

vstupoch budú krabičky kde hoďte lístok. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie) 
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