
  

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      07.02.2022      do    13.02.2022 

06. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 07.02.2022  
Utorok 08.02.2022  
Streda 09.02.2022  
Štvrtok 10.02.2022 Sv. Školastika, panna 
Piatok 11.02.2022 Preblahoslavená Panna Mária Lurdská 
Sobota 12.02.2022  
Nedeľa 13.02.2022 ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00  
Poďakovanie za 50 rokov života Pavla, Bp rodiny; č. 437 
+ Tomáš a Mária Štellmach, + Pavol, Michal, Mária; č. 145 

Utorok  
06:30 Božie požehnanie rodín Smrek, Žilecký, Šugerek 
18:00  Poďakovanie za 70 rokov života Petra, Bp rodiny; č. 495 

 

Streda  
06:30 + Viktória, Monika, Kveta, Ján, Jozef, František Repka; č. 251 
18:00  Poďakovanie za 40 rokov života Marty, Bp rodiny; č. 683 

Štvrtok  
06:30 Božie požehnanie rodiny Jána Rusiňáka; č. 479 
18:00  + Vincent Sokolák – 10 výročie úmrtia 

Piatok  
06:30 + Pavol; č. 206 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež) 
18:00  Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Anny; č. 462 

 

Sobota  

 

07:00  Poďakovanie za 25 rokov života Radoslavy 
18:00 Božie požehnanie rodiny Slavomíra; č. 115 

 

Nedeľa 

 

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

09:00 P + Johana – 10 výročie úmrtia; č. 23 
10:30 Poďakovanie za 60 rokov života Johanky, Bp rodiny; č. 620 

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 06.02.22, od 11:20 do 11:30 hod.  

➢ Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v stredu a vo štvrtok od 17:00 do 17:30 hod. 

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

➢ V nedeľu 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 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. 

➢ V nedeľu 13. februára 2022 si pripomenieme 101.výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. V Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule slávnostnej sv. omši bude predsedať a v homílií 

sa prihovorí Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Keďže situácia nedovoľuje, aby sme 

sa zúčastnili diecéznej púte pri príležitosti Pamätného dňa biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka, spojme sa navzájom duchovne. Rádio Lumen a TV Lux prinesú priamy prenos ďakovnej svätej 

omše, ktorá bude slúžená v nedeľu 13. februára 2022 o 09:00 hod. 
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