
  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      15.11.2021      do    21.11.2021 

46. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 15.11.2021  
Utorok 16.11.2021  
Streda 17.11.2021 Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka/Výročie posviacky farského kostola 

Štvrtok 18.11.2021  
Piatok 19.11.2021  
Sobota 20.11.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 21.11.2021 TRIDSIATA ŠTVRTÁ CEZ ROK/KRISTA KRÁĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 16:00 Na úmysel celebranta - režim základ (kostolík) 
 18:00 + Benedikt a Zuzana Konkoľ, + Viktória a Vavrinec Janči; č. 437 – zaoč. 

Utorok  
16:00 Na úmysel celebranta - režim základ (kostolík) 
18:00  + Peter Boleš – 10 výročie úmrtia; č. 233 - zaočkovaní 

 

Streda  
09:00 Na úmysel celebranta – zaočkovaní 

18:00 P + Šimon, Genovéva, Ján Kmeč; č. 630 - zaočkovaní 

Štvrtok  
16:00 Na úmysel celebranta - režim základ (kostolík) 
18:00  + Mária, Karol, Klára, Rudolf, + Johana a Melichard a ich rodičia; č. 471 – zaoč 

Piatok  
16:00 Na úmysel celebranta - režim zaočkovaní (deti a mládež - kostol) 
18:00  + Karol; č. 373 – zaočkovaní  

 

Sobota  

 

07:00 + Maximilián a Júlia Krupka; č.194 – zaočkovaní 
18:00 + Rudolf, Ondrej, Angela Kmeč -  zaočkovaní 

Nedeľa 

 

06:30 Za veriacich farnosti - zaočkovaní 
07:30 Poďakovanie za 75 rokov života Karola, Bp rodiny - zaočkovaní 

09:00 P Poďak. za 70 rokov života Kataríny, Bp rodiny; č. 62 – zaočkovaní 
10:30 Poďak. za 25 r. ž. Lívie, Bp rod. Vreselovič, Tešla – zaočkovaní 
12:00 Na úmysel celebranta - režim základ (na ihrisku) 

Oznamy: 

❖ Dnes je v našej farnosti celodenná eucharistická poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená do 17:00 hod., kedy 

začne Eucharistické požehnanie a svätá omša. 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 opustiť kostol – nech sa 

vydezinfikuje a o 16:40 bude umožnený vstup tým, ktorí prídu na večernú svätú omšu. Adorácia a večerná 

svätá omša bude vysielaná cez internet.  

❖ Spovedať tento týždeň budeme v stredu a štvrtok  od 17:00 hod. do 17:45 hod. 

❖ V stredu budeme sláviť 380. výročie posviacky nášho Farského kostola. Nakoľko je to voľný deň, sväté omše 

budú ráno o 09:00 a večer o 18:00 hod. (večer nás bude s prenosom) 

❖ Budúca nedeľa je nedeľa Krista Kráľa – posledná v cirkevnom roku. Po svätých omšiach o 09:00 a 10:30 hod. 

bude pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu 

Ježišovmu. Kto sa počas tejto pobožnosti nábožne zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ 

ľudského pokolenia, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

❖ V režime plne zaočkovaní budú sväté omše slávené v kostole, režim základ v pondelok, utorok a vo štvrtok 

ešte na starom cintoríne. V nedeľu o 12:00 hod., na ihrisku (v prípade 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 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. Cez týždeň, keď je málo ľudí 

v kostole prosím zaujať miesta v hlavne lodi. Miesta sú presne označené. Platí to aj pre rodinných príslušníkov z jednej 

domácnosti – každý musí sedieť na presne určenom mieste.  
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