
  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      06.12.2021      do    12.12.2021 

49. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 06.12.2021 Sv. Mikuláš , biskup 
Utorok 07.12.2021 Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 
Streda 08.12.2021 Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie 
Štvrtok 09.12.2021  
Piatok 10.12.2021  
Sobota 11.12.2021  
Nedeľa 12.12.2021 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA / GAUDETE 

 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok  
 
 

Utorok   
 
 

 

Streda   
 
 

Štvrtok   
 
 

Piatok  18:00 P 
+ Rozália a Andrej Guľaši 
+ z rodiny Kaleta a Súkeník 

 

Sobota  

 

07:00 P 
Za veriacich farnosti 
+ z rodiny Žemba a Jendrichovský 

 

Nedeľa 

 

06:30 Za veriacich farnosti 
07:30 Na úmysel celebranta 

09:00 P Poďakov. za 30 rokov života Dominika, Bp rodiny Bukovskej 
10:30  Poďakovanie za 20 rokov života 
12:00 Na úmysel celebranta 

Oznamy: 

❖ Sväté omše v piatok a v sobotu ostávajú tak ako boli vyhlásené. Počet veriacich v kostole môže byť max. 30. 

Pozývame zvlášť tých, ktorí majú úmysly.  

❖ Sväte omše v nedeľu budú o 06:30, 07:30, 09:00 s prenosom, 10:30, 12:00 hod.  

❖ Prosím rešpektovať: Kostol sa bude otvárať 15 minút pred svätou omšou; modlitba posvätného ruženca 

súkromne/doma; žiadne spoločné modlitby v kostole pred, ani po svätej omši. Pri vstupe do kostola prosím 

preukázať sa potvrdením o očkovaní, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia. Dezinfikovať si ruky; 

zaujať miesto, ktoré je označené; počas svätej omše (okrem chvíle prijatia Eucharistie) mať respirátor a tak 

prekryté horné dýchacie cesty. Po skončení svätej omši odchádzať individuálne, dodržiavať rozostupy.  
❖ Je veľmi obmedzený počet veriacich v kostole. Nesprávať sa vrcholne sebecky, ale rešpektovať že aj iní chcú 

prísť na svätú omšu.  
❖ Zajtra (piatok 10.12.21) budeme k dispozícii od 09:00 do 10:00 hod. k individuálnej spovedi. Od 10:00 do 

10:15 hod. kto prijal sviatosť zmierenia skôr a chce prijať Eucharistiu má možnosť. (v kostole) 
❖ V nedeľu poobede po pobožnosti ostaneme v kostole a bude možnosť prijať sviatosť zmierenia so svätým 

prijímaní od 14:00 do 15:30 hod. Prosím nevytvárať rady, nie je to spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia. 

Kto potrebuje prijať spoveď môže pri dodržaní všetkých platných opatrení. Po prijatí sviatostí, prosím 

pomodliť sa modlitby doma.  
❖ V nedeľu od 15:45 hod. do 16:00 hod. budeme rozdávať sväté prijímanie – tým, ktorí už boli na svätej 

spovedi a chcú prijať Eucharistiu. Prosím nevytvárať rady, riadiť sa potom pokynmi usporiadateľov. 
❖ Na nedeľné sväté omše budú lístky. Tie si môžete prevziať v sobotu 11.12.2021 od 11:00 hod. do 11:30 hod. 

v predsieni kostola. Prosím pamätať na režim OP. (očkovaní a prekonaní) 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com

