
  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      11.10.2021      do    17.10.2021 

41. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 11.10.2021 Sv. Ján XXIII, pápež 
Utorok 12.10.2021  
Streda 13.10.2021  
Štvrtok 14.10.2021  
Piatok 15.10.2021 Sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka Cirkvi 
Sobota 16.10.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 17.10.2021 DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 + z rodiny Cimbalista; č. 714 - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta - základ 
18:00 + Salomea a Peter Folvarčík - OTP 

Utorok  
06:30 Bp rodiny Hudák, Koval; č. 486 - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta - základ 
18:00 + Paulína a Jozef Repka - OTP 

Streda  
06:30 + Peter a Kunikunda; č. 194 - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta - základ 
18:00 Bp pre Johanu Štellmach, Bp rodiny - OTP 

Štvrtok  
06:30 + Vincent, Mária, Rudolf Smrek, Mária a Viktor Kmeč; č. 283 - OTP 
16:00 + Paulína, Jozef, Amadea a ich rodiča; č. 299 - základ 
18:00 Na úmysel celebranta - OTP 

Piatok  

 

06:30 + Helena a Stanislav Bravis - OTP 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež farnosti) - OTP 
18:00  + František Konkoľ – výročná; č. 620 - OTP 

Sobota  
07:00  Poďakovanie za 70 rokov života Emílie, Bp rodiny - OTP 

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

Nedeľa 
07:30 + Dušan; č. 59 - pre plne zaočkovaných 

09:00 P Poďak. za 50 rokov manželstva Petra a Anny; č. 437– pre plne zaočkovaných 

10:30 Za veriacich farnosti - základ (slávená na ihrisku) 
Oznamy: 

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

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

❖ V piatok svätá omša o 16:00 hod., je iba pre deti. Prosím o rešpektovanie! 

❖ Členovia Deviatnika Božského Srdca venovali na opravu fary 150 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

❖ Okres SL ostáva v bordovej farbe COVID automatu. Podmienky vyvesené na nástenkách a na vstupných dverách. 

Modlitba ruženca súkromne v rodinách! (Prosím spojme sa v modlitbe s úmyslom: za zdravotníkov).  

❖ 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 07:30 

hod a o 09:00 hod., obidve 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). 

❖ Chceme poprosiť všetkých, ktorí majú úmysel svätej omše, aby rešpektovali slávenie svätej omše v daných režimoch. 

Nech neprichádza ku konfliktom, nedorozumeniam – my nevieme kto všetko je zaočkovaný, kto nie je; kto sa dáva 

pravidelne testovať a kto to odmieta. Úmysly dávame tak ako vychádzajú. 

❖ Epidemiologická situácia sa zhoršuje, vyzývame k dodržiavaniu opatrení, zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj 

obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby 

sa predišlo sporom a konfliktom. Žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť, aby sme dali možnosť zúčastniť sa svätej omše 

aj iným, nevideli len seba, nemusíme ísť každý deň, ale sa vystriedajme, rešpektujme ohraničený počet účastníkov na 

svätej omši. Nerozčuľujme sa a rešpektujme to.  
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