
  

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      31.01.2022      do    06.02.2022 

05. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 31.01.2022 Sv. Ján Bosco, kňaz 
Utorok 01.02.2022  
Streda 02.02.2022 Obetovanie Pána 
Štvrtok 03.02.2022 Sv. Blažej, biskup a mučeník 
Piatok 04.02.2022 Prvý piatok v mesiaci 
Sobota 05.02.2022 Sv. Agáta, panna a mučenica 
Nedeľa 06.02.2022 PIATA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00  
+ Hermína Kmečová – 30 dňová; č. 199 
+ Ján a Anna Žid, + Lýdia, Paulína; č. 145 

Utorok  
06:30 + Bartolomej, Františka, Viktória; č. 444 
18:00  + Karol, Benedikt, Eva Alexovič; č. 265 

 

Streda  
06:30 + Matej a Johana Barlík, + Ján Škapura, + starí rodičia; č. 23 

18:00 P + František Konkoľ – 30 dňová; č. 275 

Štvrtok  
06:30 + František Valigurský, + Vladimír, Pavla; č. 750 
18:00  + Mária Kmečová – 30 dňová; č. 27 

Piatok  
06:30 + Karol – 20 r. od úmrtia, + Veronika; č. 235 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež) 

18:00 P + Mária a Martin Folvarčík, a ich rodičia; č. 372 
 

Sobota  

 

07:00 P + Andrej Malis – 30 r. od úmrtia, + Paulína, rodičia, súrodenci; č. 502 

18:00 Bp, zdravie pre rodinu Jozefa Kmeča, Bp pre rodiny detí; č. 29 

 

Nedeľa 

 

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

09:00 P Poďak. za 65 rokov života Jána, a 40 rokov manželstva Jána a Paulíny 

10:30 + Ondrej a Peter; č. 488 
Oznamy: 

➢ Stále platí: každá svätá omša je slávená v režime OP (očkovaní alebo prekonaní). Prosíme pri vstupe 

preukázať sa, bez vyzvania, platným potvrdením o očkovaní prípadne prekonaní ochorenia. (preukázať 

sa vždy keď vstupujete do kostola – aj keď chodíte každý deň). Respirátor je povinný, dezinfekcia pri 

vstupe. Pri vstupe prosím riadiť sa pokynmi usporiadateľov. 

➢ Sväté prijímanie sa bude rozdávať dnes, v nedeľu 30.01.22, od 11:20 do 11:30 hod. V piatok na prvý 

piatok mesiaca poobede od 16:45 do 17:00 hod.  

➢ Tento týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: pondelok až štvrtok 

poobede od 16:30 do 17:30 hod. Vo štvrtok a piatok doobeda od 09:00 do 10:00 hod. 

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

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

➢ V stredu na sviatok Obetovania Pána bude požehnanie sviec pri svätých omšiach. 

➢ Vo štvrtok bude na konci svätých omší udelené spoločné svätoblažejské požehnanie. 

➢ Cez týždeň sväté omše v režime OP s kapacitou 25% obsadenosti – spievané. 

➢ V nedeľu (vrátane svätej omše v sobotu večer) sväté omše v režime OP s kapacitou 50% obsadenosti – 

tiché, recitované.  

➢ V piatok svätá omša o 16:00 hod. pre deti a mládež. 

➢ Vysielaná bude svätá omša v stredu a piatok večer o 18:00 hod., v sobotu ráno o 07:00 hod a v nedeľu 

o 09:00 hod. 

➢ Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú 

formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do konca februára cez farský úrad. 
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