
  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      18.10.2021      do    24.10.2021 

42. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 18.10.2021 Sv. Lukáš, evanjelista 
Utorok 19.10.2021 Sv. Pavol od Kríža, kňaz 
Streda 20.10.2021  
Štvrtok 21.10.2021  
Piatok 22.10.2021 Sv. Ján Pavol II, pápež 
Sobota 23.10.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 24.10.2021 TRIDSIATA NEDEĽA CEZ ROK/ MISIJNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 Na úmysel celebranta – režim plne zaočkovaní 
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ 
18:00 + Ján – 10 výročie úmrtia – režim plne zaočkovaní 

Utorok  
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ 
18:00 Poďak. za 30 rokov manželstva Jozefa a Jany, Bp rodiny  - plne zaočkovaní 

Streda  
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ 
18:00 + Ján Repka - výročná; č. 404 - režim plne zaočkovaní 

Štvrtok  
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ 
18:00 Božie požehnanie rodiny Kmeč - režim plne zaočkovaní 

Piatok  

 

16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež farnosti) – plne zaočkovaní 
18:00  Poďak. za 50 rokov života Michala, Bp rodiny; č. 369 - zaočkovaní  

Sobota  
07:00 Za členov klubu dôchodcov – režim plne zaočkovaní 
18:00 + Tibor Opina – výročná  - režim plne zaočkovaní 

Nedeľa 

06:30 Za veriacich farnosti - režim plne zaočkovaní 
07:30 + Mária – 10 výročie úmrtia - režim plne zaočkovaní 

09:00 P + František – 20 výročie, + Ján, + rodičia; č. 377 – režim plne zaočkovaní 

10:30 Na úmysel celebranta – režim základ (slávená na ihrisku) 
Oznamy: 

❖ Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu a vo štvrtok od 17:00 do 17:30  hod.  

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

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

❖ Sväté omše cez týždeň budú takto:  

*  v pondelok o 06:30 a v sobotu ráno o 07:00 hod., v režime „plne zaočkovaní“. 

*  od pondelka do štvrtku o 16:00 hod., v režime „základ“ – t.z. 16 veriacich vrátane kňaza.  

*  v piatok svätá omša o 16:00 hod., je iba pre deti, v režime „plne zaočkovaní“.  

* od pondelka do piatku večer o 18:00 hod., v režime „plne zaočkovaní“ – 100 veriacich v kostole. Prosím o dochvíľnosť 

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.  

* sväté omše s platnosťou na nedeľu takto: v sobotu večer o 18:00 hod.; v nedeľu ráno o 06:30, 07:30 a o 09:00 s prenosom, 

všetky v režime „plne zaočkovaní“. O 10:30 hod. na ihrisku v režime „základ“ – na 25m2 1 veriaci (Táto svätá omša bude za každého 

počasia, povinný zoznam zúčastnených. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie). 

❖ Pri vstupe na sväté omše v kostole, ktoré budú v režime „plne zaočkovaní“, prosím preukázať sa potvrdením o zaočkovaní – každá 

svätá omša! Kostol sa otvára 20 minút pred svätou omšou, 5 minút pred začiatkom bude uzavretý. Po začiatku svätej omše prosím 

nevstupovať do kostola. Dezinfikovať si ruky, respirátory v interiéry povinné, v exteriéry sú povinné rúška! Zoznam účastníkov.  

❖ Epidemiologická situácia sa výrazne 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 ohľadom slávenia svätých omši, nedostatku miest na sedenie....  

❖ Na budúcu nedeľu pri všetkých svätým omšiach (aj v sobotu večer) bude zbierka na misie.  

❖ DŠV vo štvrtok 21. 10.2021 v Kostole sv. Petra a Pavla nebude kvôli súčasným opatreniam, avšak môžeme sa zúčastniť online 

sledovaním z farnosti Trstená o 18:15 hod. (odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=HPTHGIIvbJI) 

❖ Polícia SR vyzýva seniorov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, o akceptovanie povinnosti chodcov v čase zníženej 

viditeľnosti, kde je dôležité, aby nezabúdali na zásadu byť videní, pričom je nutné používať vhodné reflexné doplnky a vyberať si 

oblečenia svetlejšej farby. Myslite na svoju bezpečnosť. 
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