
  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      29.11.2021      do    05.12.2021 

48. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 29.11.2021  
Utorok 30.11.2021 Sv. Ondrej, apoštol 
Streda 01.12.2021  
Štvrtok 02.12.2021  
Piatok 03.12.2021 Sv. František Xaverský, kňaz 
Sobota 04.12.2021  
Nedeľa 05.12.2021 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 P 
Za veriacich farnosti 
+ Ľudovít Hanečák  

Utorok  18:00 P 
+ Viktor Janči; č. 28 
Poďakovanie za 50 rokov života Martina, Bp rodiny  

 

Streda  18:00 P 
+ Oľga 
Bp, zdravie rodiny Repka, Kmeč, Galajda, Fuchsovej; č. 8  

Štvrtok  18:00 P 
+ Gabriel, Johana, Mária Smrek; č. 330 
+ Cyril Smoroň – 15. výročie úmrtia  

Piatok  18:00 P 
+ Viera Nociarová; č. 199 
+ Marta Olejárová; č. 563  

 

Sobota  

 

07:00 P 
+ Terézia , jej rodičia, súrodenci  
+ Štefan Rusiňák, + rodičia, svokrovci; č. 157  

Nedeľa 

 
10:00 P 

Za veriacich farnosti 
+ Mária Barlíková – 30 dňová; č. 116 
 

Oznamy: 

❖ Dnes je jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete dať v obálke do schránky v kostole 

alebo do poštovej schránky na fare do utorka 30.11.2021. Ďakujeme za všetky vaše milodary!  

❖ Dnes poobede o 14:00 hod. bude online adorácia spojená s modlitbou ruženca. 

❖ Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať individuálnym spôsobom. Kto potrebuje prijať 

sviatosť zmierenia, kontaktujte nás cez email, prípadne telefón – dohodneme si termín.  

❖ Ku chorým nepôjdeme, ak by sa u niekoho zhoršil zdravotný stav – prosím kontaktujte nás. 

❖ Od pondelka sa budeme na začiatku svätej omše modliť Novénu za plnšiu účasť na slávení 

Eucharistie. Je to súčasť prípravy pred uvedením obnoveného Rímskeho misála 

❖ Fatimská sobota začne o 07:00 hod. a po nej bude hneď svätá omša.  

❖ SSP Márie oznamuje svojim členov, že členské za rok 2021, je potrebné odovzdať 

u pokladníka spolku, pána Jána Konkoľa do 12.12.2021. (do tretej adventnej nedele). Členské 

je 2 eurá. Prosíme nech členské odovzdávate v obálke, na ktorej je napísané vaše meno do 

poštovej schránky pána J. Konkoľa – NĽ 195. Ďakujeme za pochopenie. 

❖ Na internetovej stránke máte k dispozícii Adventnú liturgiu domácej cirkvi, ktorej autorom je 

F. Trstenský.  

❖ Vestibul kostola býva otvorený každý deň cca od 08:00 do 17:30 hod. (okrem času slávenia 

svätých omší, prípadne nedeľných pobožností). Máte tam k dispozícii aktuálny výtlačok 

Katolíckych novín, diecézne kalendáre, knihu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, letáky spolu 

so šekmi na jesennú zbierku na charitu – kto chce poslať osobne, niekoľko výtlačkov domácej 

adventnej liturgie. 
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