
  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      01.11.2021      do    31.10.2021 

44. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 01.11.2021 Všetkých svätých 
Utorok 02.11.2021 Spomienka na všetkých zosnulých veriacich  
Streda 03.11.2021  
Štvrtok 04.11.2021 Sv. Karol Boremejský, biskup 
Piatok 05.11.2021  
Sobota 06.11.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 07.11.2021 TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 

01.11. 

06:30 Na úmysel celebranta – zaočkovaní 

07:30 Na úmysel celebranta  - zaočkovaní 

09:00 P Poďakovanie za 70 rokov Anny, Bp rodiny; č. 203 - zaočkovaní 

10:30 Božie požehnanie rodín Pavla, Martina, Štefana Smoroň  - zaočkovaní   
12:00 Za veriacich farnosti – režim základ (na ihrisku) 

 15:00 Pobožnosť za zosnulých (starý cintorín – pri kostolíku)  

Utorok  

02.11 

06:30 Za všetkých zosnulých – zaočkovaní 

09:00 Za všetkých zosnulých - zaočkovaní 

12:00 Za duše v očistci – zaočkovaní 

16:00 Za všetkých zosnulých – režim základ (kostolík) 

18:00 P Na úmysel sv. otca - zaočkovaní 

Streda  

03.11 

06:30 Na úmysel celebranta – zaočkovaní 

16:00 + kňazov pôsobiacich a pochádzajúcich z NĽ – režim základ (kostolík) 

18:00 P Poďakovanie za 65 rokov ž. Heleny; č 199- zaočkovaní 

Štvrtok  

04.11 

06:30 Na úmysel celebranta – zaočkovaní 

16:00 + dobrodincov farnosti Nová Ľubovňa – režim základ (kostolík) 

18:00 P Poďakovanie za 40 rokov ž. Patrície; č. 504- zaočkovaní 

Piatok  

05.11 

06:30 Na úmysel celebranta – zaočkovaní 

16:00 + rodičov, súrodencov, príbuzných, priateľov – režim základ (kostolík) 

18:00 P + Mária – zaočkovaní  

Sobota  

06.11 

07:00 + Štefan, Mária, Vincent; č. 515 – zaočkovaní 

10:00 + veriaci pochádzajúci z Novej Ľubovne - režim základ (kostolík) 

18:00 Poďak. za 45 rokov manžel. Štefana a Márie, Bp rodiny; č. 374-  zaočkovaní 

Nedeľa 

07.11 

06:30 Za veriacich farnosti - zaočkovaní 

07:30 + Jozef a Helena Pisarčík, + Jakub a Mária, + Jakub a Žofia - 

zaočkovaní 09:00 P + Peter Barlík – výročná; č. 334 – zaočkovaní 

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

Oznamy: 

❖ Minulotýždňová zbierka na misie bola 1243,82 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom. 

❖ Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: v stredu, štvrtok a piatok doobeda od 09:00 

do 10:00, poobede od 17:30 do 18:00 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. 

❖ Rozpis svätých omší si môžete vziať domov. V režime plne zaočkovaní budú sväté omše slávené v kostole, režim 

základ v pondelok a v nedele na ihrisku; utorok až sobota pri kostolíku na starom cintoríne. 

❖ 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 všetkých zosnulých, za duše v 

očistci). Po začiatku svätej omše, slávenej v kostole, prosím nevstupovať do kostola. Pri príchode na svätú omšu 

dezinfikovať si ruky, respirátory v interiéry povinné, v exteriéry sú povinné rúška! Povinný je aj zoznam účastníkov.  

❖ Na nástenkách a na internete je nový rozpi Lektorskej služby. 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com

