
  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      22.11.2021      do    28.11.2021 

47. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 22.11.2021 Sv. Cecílie, panny a mučenice 
Utorok 23.11.2021  
Streda 24.11.2021 Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci mučeníci 
Štvrtok 25.11.2021 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 
Piatok 26.11.2021  
Sobota 27.11.2021 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 28.11.2021 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
----------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

16:00 Na úmysel celebranta - režim OP 
18:00 P Poďakovanie za 60 rokov života Jany, Bp rodiny; č. 84 – režim OP 

Utorok  
06:30 + Jozef, Sidonia, Štefan Repka; č. 630 - režim OP 
16:00 Na úmysel celebranta - režim OP 

18:00 P Poďak. za 30 rokov manželstva Pavla a Moniky - režim OP 

 

Streda  
06:30  + Mária a Rudolf Smrek – režim OP 
16:00 Na úmysel celebranta – režim OP 

18:00 P + Johana a Tomáš Žid, + Anna a Štefan Hnaš a ich rodičia; č. 4 - režim OP 

Štvrtok  
06:30 + Jozef Jendrichovský; č. 180 - režim OP 
16:00 Na úmysel celebranta - režim OP 

18:00 P  + Peter Rúra a jeho rodičia; č. 182 – režim OP 

Piatok  
06:30 Božie požehnanie rodiny Repka; č. 630 - režim OP 
16:00 Na úmysel celebranta - režim OP  

18:00 P  Poďak. za 85 rokov ž. Kataríny, Bp rodiny; č. 552 – režim OP 
 

Sobota  

 

07:00  Bp rodiny Petra Jančiho a rodiny jeho detí; č. 437 – režim OP 
18:00  Božie požehnanie rodiny Mariána; č. 373 -  režim OP 

Nedeľa 

 

06:30 Za veriacich farnosti - režim OP 
07:30 + Peter Žemba – výročná - režim OP 

09:00 P  Bp rodín Repka, Hanečák, Šiliga– režim OP 
10:30 + František Smoroň – 10 výročie, + Júlia; č. 461 – režim OP 
12:00 Na úmysel celebranta - režim OP 

Oznamy: 

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

❖ Na Prvú adventnú nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach požehnanie adventných vencov.  

❖ Na Prvú adventnú nedeľu sa pri východe z kostola bude konať jesenná zbierka na charitu. (je tu aj možnosť hodiť svoj 

milodar v obálke do schránky v kostole alebo do poštovej schránky na fare do utorka 30.11.2021. Ďakujeme!) 

❖ SSP Márie oznamuje svojim členov, že členské za rok 2021, je potrebné odovzdať u pokladníka spolku, pána Jána Konkoľa 

a to od dnešnej nedele do 12.12.2021. (do tretej adventnej nedele). Členské je 2 eurá. Prosíme nech členské odovzdávate 

v obálke, na ktorej je napísané vaše meno. Ďakujeme za pochopenie. 

❖ V režime OP (očkovaní a tí, ktorí prekonali COVID za posledných 180 dní), budú sväté omše slávené v kostole, maximálny 

počet veriacich 50. V piatok svätá omša pre deti a mládež nebude.  

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

na svätú omšu dezinfikovať si ruky, respirátory v interiéry povinné! Povinný je aj zoznam účastníkov. Pri príchode na svätú 

omšu prosím preukázať sa potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní choroby. Miesta sú presne označené, iba v hlavnej 

lodi. Platí to aj pre rodinných príslušníkov z jednej domácnosti – každý musí sedieť na presne určenom mieste. Veľmi pekne 

prosím o rešpektovanie všetkých nariadení. Počet miest je veľmi obmedzený, preto prosím hlavne starších a chorých nech 

zvážia svoju účasť na svätej omši. Znova začneme vysielať aj večerné sväté omše cez týždeň (pondelok až piatok) a v nedeľu 

o 09:00 hod.  

❖ V ponuke je diecézny kalendár – 3 eurá a kniha od  J. Luscoňa o biskupovi J. Vojtaššákovi – 4 eurá. 

❖ V pondelok 22.11.2021 od 10:00 do 11:00 hod. a po večernej svätej omši od 18:30 hod. je možnosť zapísať úmysly na prvý 

polrok roku 2022 (od 01.01.2022 do 30.06.2022). Zapisujú sa iba úmysly na dátum. 
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