
  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      08.11.2021      do    14.11.2021 

45. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 08.11.2021  
Utorok 09.11.2021 Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
Streda 10.11.2021 Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi 
Štvrtok 11.11.2021 Sv. Martin z Tours, biskup 
Piatok 12.11.2021 Sv. Jozafát, biskup a mučeník 
Sobota 13.11.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 14.11.2021 TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

 

Pondelok 

 

06:30 Za duše v očistci – zaočkovaní 
16:00  + Mária Barlíková; č. 116 – režim základ (pri kostolíku) 

 18:00 + Vincent; č.199 - zaočkovaní 
 

Utorok  

 

06:30 + Andrej a Janka Folvarčík – zaočkovaní 
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ (kostolík) 
18:00  + Viktória Repková – výročná; č. 360 - zaočkovaní 

 

Streda   

06:30 + Gašpar, Johana, Tomáš a ich deti – zaočkovaní 
16:00 Na úmysel celebranta – režim základ (kostolík) 
18:00  Poďakovanie za 90 rokov života Márie; č. 99 - zaočkovaní 

Štvrtok  

 

06:30  Božie požehnanie rodiny Štellmach; č. 180 – zaočkovaní 
16:00  Na úmysel celebranta – režim základ (kostolík) 
18:00  + Eva a Ján; č. 347 - zaočkovaní 

Piatok  

 

06:30  Bp rodiny Smrek, Žilka, Bondra; č. 283 – zaočkovaní 
16:00  Na úmysel celebranta – režim základ (kostolík) 
18:00   Poďakovanie za 25 rokov života Patrika; č. 199 – zaočkovaní  

Sobota  

 

07:00 Za duše v očistci – zaočkovaní 
10:00  + Katarína - režim základ (kostolík) 
18:00 + Peter Rúra, + Štefan a Mária Bondra; č. 182 -  zaočkovaní 

Nedeľa 

 

07:30 Za veriacich farnosti - zaočkovaní 
09:00  Božie požehnanie pre rodiny Židové; č. 4 – zaočkovaní 
10:00 Na úmysel celebranta – režim základ (na ihrisku) 

17:00 P Božie požehnanie pre jubilantov - zaočkovaní 
Oznamy: 

❖ Dnes poobede o 15:00 hod., bude pri kostolíku na starom cintoríne pobožnosť za zosnulých. Členom RB 

ostávajú tajomstvá, ktoré si vylosovali na poslednom stretnutí.  

❖ Spovedať tento týždeň budeme v stredu a štvrtok  od 17:30 hod. do 18:00 hod. 

❖ V nedeľu (14.11.) je v našej farnosti celodenná eucharistická poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená po sv. 

omši o 09:00 až do 17:00 hod., kedy začne Eucharistické požehnanie a svätá omša. Nájdime si v tento deň 

aspoň chvíľu času a pokloňme sa nášmu Spasiteľovi v Eucharistii. Prosím rešpektovať nariadenia: v jednu 

chvíľu môže byť v kostole počas adorácie 16 veriacich (režim základ). Prosím o ohľaduplnosť, rešpektovať 

skutočnosť, že aj iní chcú prísť na adoráciu a pokloniť sa Kristovi. Od 09:50 do 16:30 hod., je možnosť prísť 

na súkromnú adoráciu. Potom prosím nechať priestor pre tých, ktorí prídu na večernú svätú omšu. Adorácia 

a večerná svätá omša bude vysielaná cez internet.  

❖ V režime plne zaočkovaní budú sväté omše slávené v kostole, režim základ v pondelok až sobota ešte pri 

kostolíku na starom cintoríne. V nedeľu na ihrisku (v prípade veľmi zlého počasia bude zrušená) 

❖ 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.  
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*Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť 

svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do 

augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni. 

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy. 

 

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude 

žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva 

vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý 

nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk.  

K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské 

pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, 

ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému 

spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri 

hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej 

dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia. 

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným 

stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 

stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi. 

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a 

manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém. 

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk  

zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím 

vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu. 

 

*Na plenárnom zasadnutí KBS  v Badíne 15.-16. júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu 

týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že poukázali na výnimky, ktoré anulujú povinnú 

účasť, alebo lepšie, ktoré oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky 

(uvádzam doslovné znenie zo zápisnice): "Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od 

povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej 

však povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať 

zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne 

okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia." Ak teda niekomu okolnosti 

značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný 

sviatok, je od účasti na nej oslobodený. 
 

http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=http%3A//www.kapitula.sk
mailto:spis@synoda.sk

