
  

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      07.03.2022      do    13.03.2022 

10. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 07.03.2022  
Utorok 08.03.2022  
Streda 09.03.2022  
Štvrtok 10.03.2022  
Piatok 11.03.2022  
Sobota 12.03.2022  
Nedeľa 13.03.2022 DRUHÁ PȎSTNA NEDEĽA 

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00  
+ Imrich a Mária Barlík a ich rodičia; č. 525 
+ Viktor Vojčák - výročná 

Utorok  
06:30 + Jakub a Mária Smrek; č. 330 
18:00  + Ján Barlík – 30 dňová; č. 116 

 

Streda  
06:30 Bp pre Veroniku a deti s rodinami; č. 334 
18:00 + Margita a Jakub Bondra; č. 797 

Štvrtok  
06:30 + František Olšavský, Paulína a Pavol Štellmach a ich rodičia; č. 633 

18:00  + Peter – 20 výročie úmrtia 

Piatok  
06:30 + z rodiny Škapura a Barlík; č. 62 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež) 
18:00  Poďakovanie za 75 rokov života Jána; č. 59 

 

Sobota  

 

07:00  + Monika Kaletová – 45 výročie; č. 196 
 + Štefan, Johana Turlík a ich rodičia; č. 420 

 

Nedeľa 

 

07:30 + členovia Spolku Sedembolestnej Panny Márie 
09:00 P Za veriacich farnosti 
10:30 Poďakovanie za 20 rokov života Kamily 

Oznamy: 

➢ Dnes je „Jarná Zbierka na Charitu“ – Spišský diecézny administrátor povzbudzuje veriacich ku Jarnej 

zbierke na Charitu aj z toho dôvodu, že istou čiastkou sa pomôže aj utečencom z Ukrajiny. 

➢ Pobožnosti KC: v piatok o 17:30 hod. a potom začne svätá omša. V nedeľu Krížová cesta poobede o 14:00 hod.   

➢ Dnes bude KC vysielaná online (vždy keď sa bude vysielať KC oznámi sa). Dnes zároveň stretnutie členov RB 

– kartičky s tajomstvami prosím doma vydezinfikujte a tak ich prineste na stretnutie.  

➢ Od štvrtku začína deviatnik ku sv. Jozefovi, budeme sa ho modliť vždy na konci svätej omše. 

➢ Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v Stredu, Piatok a Sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príprava 

na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.  

➢ Vzadu sú niektoré tlačivá o poukázaní 2% zo zaplatenej dane. Vyplnené tlačivo je potrebné dať svojmu 

zamestnávateľovi. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť diela Cirkvi. 

➢ Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše materiálne milodary, ktoré ste poskytli.  

➢ Prijímanie do úst a na ruku: Berúc do úvahy Vyhlášku ÚVZ SR č. 24 z 24.2.2022, ktorá predpokladá 

prijímanie Eucharistie do úst, ako aj vzhľadom na dovolenie Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o 

prijímaní Eucharistie do rúk, dávame na vedomie, že od 26.2.2022 sú legitímne oba spôsoby prijímania 

Eucharistie, pričom treba zachovať pravidlo, aby tí, ktorí prijímajú na ruku, prijali Eucharistiu pred tými, ktorí 

prijímajú do úst. Pri rozdávaní sv. prijímania do úst platí, že pri kontakte rozdávajúceho s ústami veriaceho, 

si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. (v našej farnosti bude platiť nasledovné: kto chce prijať 

do úst – podávať sväté prijímanie do úst bude iba kňaz, na konci – najskôr tí, ktorí budú prijímať do rúk a potom 

tí, ktorí chcú prijať do úst. Mimoriadny rozdávatelia nebudú podávať prijímanie do úst. Prosím o rešpektovanie.) 
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