
  

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      20.12.2021      do    26.12.2021 

51. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 20.12.202

1 

 
Utorok 21.12.202

1 

 
Streda 22.12.202

1 

 
Štvrtok 23.12.202

1 

 
Piatok 24.12.202

1 

 
Sobota 25.12.202

1 

NARODENIE PÁNA 
Nedeľa 26.12.202

1 

SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE, JOZEFA  
 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
06:30 + Peter, Irena Repka a ich rodičia; č. 625 
15:30 Na úmysel celebranta (+ František, Emil, Kazimír, Pavlína, Pavol) 

18:00 P + Ján Konkoľ – 20 výročie úmrtia; č. 174 

Utorok  
06:30 + Fabián, Žofia, Viktória, Vavrinec Janči 
15:30 Na úmysel celebranta 

18:00 P + z rodiny Smrek a Barlík; č. 642 

 

Streda  
06:30 Na úmysel celebranta (+ Štefan Smržík) 
15:30 Na úmysel celebranta 

18:00 P + Viktor a Veronika Konkoľ a ich deti; č. 358 

Štvrtok  
06:30 Božie požehnanie, zdravie rodiny Repka, Hajastek; č. 406 
15:30 Na úmysel celebranta 

18:00 P + Emília Hanková – 25 výročie úmrtia 

Piatok  

07:00 + Viktor Janči – 30 dňová 
15:30 Na úmysel celebranta 
16:45 Na úmysel celebranta 
21:00 Na úmysel celebranta 
22:30  Na úmysel celebranta 

 

Sobota  

 

00:00 P Za veriacich farnosti 
06:30 Na úmysel celebranta 
07:30 Na úmysel celebranta 

09:00 P Na úmysel celebranta 
10:30 Na úmysel celebranta 
12:00 Na úmysel celebranta 

 

Nedeľa 

 

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

09:00 P + z rodiny Štellmach, Mazurek 
10:30 Božie požehnanie pre Evu; č. 347 
12:00 Na úmysel celebranta 

Oznamy: 

❖ Dnes poobede o 13:30 hod. bude online adorácia. 

❖ Tí, ktorí boli na svätej spovedi skôr a chcú prijať Eucharistiu, pri dodržaní všetkých opatrení budete mať túto 

možnosť dnes v nedeľu od 14:00 do 14:30 hod. (pri kostole) 

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

budeme dnes k dispozícii v kostole od 14:00 do 17:00 hod. Po prijatí sviatosti zmierenia bude možnosť prijať 

hneď Eucharistiu. Prosím dodržiavať všetky opatrenia. Po prijatí sviatostí sa pomodlite doma.  

❖ Individuálne vysluhovanie sviatosti zmierenia cez týždeň:  

Pondelok doobeda od 10:00 do 11:00 hod. a poobede od 13:30 do 15:00 hod.  

V utorok a stredu doobeda od 09:00 do 10:00 hod. a poobede od 13:30 do 15:00 hod. 

❖ Individuálna možnosť prijať Eucharistiu cez týždeň:  

Pondelok až štvrtok poobede od 13:00 do 13:20 hod. a od 16:45 do 17:00 hod.  
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❖ Lístky na sviatočné vianočné dni (teda 24.12.2021 od 15:30 hod. až 27.12.21/ sväté omše o 07:00, 09:00, 11:00, 

15:00) si môžete prevziať vo štvrtok 23.12.2021 od 15:30 do 16:00 hod. Prosím vybrať si iba jednu svätú omšu, 

brať ohľad aj na iných, ktorí chcú prísť na svätú omšu.  

❖ Pri čakaní na svätú omšu dodržujte rozostupy, čakajte v rade.  
❖ Každá svätá omša je slávená v režime OP (očkovaní a prekonaní)!  
❖ Požehnanie domov tento rok nebude – vzadu na stolíkoch sú obálky s tzv. Trojkráľovou hviezdou – domácou 

pobožnosťou spojenou s požehnaním príbytku. Môžete si ich vziať. 
❖ Ku chorým nepôjdeme, ak by niekto z nich súrne potreboval vyspovedať, vzhľadom na zhoršený zdravotný 

stav, prosím zahláste nám to. Chceme poprosiť príbuzných našich chorých, ktorým zdravotný stav umožňuje 

aspoň trochu chodiť – teda nie sú celkom imobilní – privezte ich doobeda (pondelok, utorok alebo stredu) ku 

kostolu – a vyslúžime im sviatosť zmierenia a Eucharistie.  
❖ Čas, kedy sa bude rozdávať sväté prijímania v piatok až pondelok 27.12.2021 oznámi sa v priebehu týždňa! 


