
  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      25.10.2021      do    31.10.2021 

43. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 25.10.2021 Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina 
Utorok 26.10.2021  
Streda 27.10.2021  
Štvrtok 28.10.2021 Sv. Šimon a Júda, apoštoli 
Piatok 29.10.2021  
Sobota 30.10.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 31.10.2021 TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ 
18:00 + Mária a Ján Pavelčík, ich rodičia – režim plne zaočkovaní 

Utorok  
06:30 Božie požehnanie, pomoc pre manželov – režim plne zaočkovaní 
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ 
18:00 + Mária a Ľudmila Pavelčík  - režim plne zaočkovaní 

Streda  
06:30 + Ján, Kunikunda, Ján Konkoľ, rodičia, súrodenci – režim plne zaočkovaní 

16:00 Na úmysel celebranta – režim základ 
18:00 + z rodiny Boleš a Konkoľ - režim plne zaočkovaní 

Štvrtok  
06:30 + Mons. Štefan Sečka – výročná – režim plne zaočkovaní 
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ 
18:00 + Mons. Štefan Sečka - výročná - režim plne zaočkovaní 

Piatok  

 

06:30 Na úmysel celebranta (+ Danka) – režim plne zaočkovaní 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež farnosti) – plne zaočkovaní 
18:00  + z rodiny Barlík, Kmeč, Bondra; č. 515 – režim plne zaočkovaní  

Sobota  
07:00 Poďak. za 65 rokov života Alžbety, Bp rodiny; č. 2 – režim plne zaočkovaní 
18:00 Bp, zdravie rodiny Terézie Kaletovej - režim plne zaočkovaní 

Nedeľa 

06:30 Za veriacich farnosti - režim plne zaočkovaní 
07:30 + z rodiny Smrek; č. 190 - režim plne zaočkovaní 

09:00 P Božie požehnanie pre dôchodcov  – režim plne zaočkovaní 
10:30 Na úmysel celebranta – režim základ (slávená na ihrisku) 

Oznamy: 

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

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

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

❖ Prosím o dochvíľnosť pri príchode na svätú omšu 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.  

❖ 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. Žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť 

ohľadom slávenia svätých omši, nedostatku miest na sedenie....  

❖ V noci z 30. na 31. októbra na mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času !!!!!  

❖ "Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý 

Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri 

ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre 

aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých 

povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody 

a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená 

možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom 

ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na spoluprácu." 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com
http://www.synoda.sk/

