
  

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      14.03.2022      do    20.03.2022 

11. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 14.03.2022  
Utorok 15.03.2022  
Streda 16.03.2022  
Štvrtok 17.03.2022  
Piatok 18.03.2022  
Sobota 19.03.2022 Sv. Jozef, ženích Preblahoslavenej Panny Márie 
Nedeľa 20.03.2022 TRETIA PȎSTNA NEDEĽA 

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00  
Poďakovanie za 80 rokov života Janky; č. 549 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Utorok  
06:30 Na úmysel celebranta 

13:00 DN + František Štelmach – pohrebná svätá omša; č. 180 
 

Streda  
----------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Vierky, Bp rodiny; č. 296 

Štvrtok  
-----------

-- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

18:00  + Martin, Paulína Smoroň a ich deti 

Piatok  
---------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
---------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

18:00  Božie požehnanie, zdravie rodiny Krupka, Mojžiš; č. 73 
 

Sobota  

 

07:00  + Vincent Folvarčík – výročná; č. 621 
 + Monika, Kveta, Ján, Jozef; č. 259 

 

Nedeľa 

 

07:30 Na úmysel celebranta (+ Mária, Emília, Mária, Jolana, Ľudovít, Ľudmila, Ľudovít) 

09:00 P + Mária Repková – 30 dňová; č. 128 
10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

➢ Pobožnosti KC: v piatok o 17:30 hod. V nedeľu KC poobede o 14:00 hod.   

➢ Dnes bude pobožnosť KC vysielaná online. 

➢ Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok od 17:00 hod. do 17:30 hod. 

➢ Diecézna škola viery: štvrtok 17.03.2022, o 18:30 hod. v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení 

svätej omše bude nasledovať prednáška a diskusia. 

➢ Pri východe vám budú rozdané volebné lístky, na voľby do pastoračnej rady farnosti. 

Prosím nech si prevezmú dospelí členovia farnosti. Pri soche sv. Jozefa bude, od dnešnej nedele 

(13.03.2022) do budúcej (20.03.2022 – do skončenia pobožnosti Krížovej cesty), umiestnená 

volebná urna č.1, do ktorej môžete hodiť svoj volebný lístok, prípadne môžete tak vykonať 

v nedeľu 20.03.2022 aj pri východe z kostola – urna č.2. Za platné budú uznané iba volebné 

lístky s pečiatkou. Môžete si vybrať 1 alebo 6 kandidátov, ktorí sú napísaní na volebnom lístku, 

alebo si môžete napísať svojich (minimálne 1, maximálne 6). Voľby sú dobrovoľné. 

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

svojmu zamestnávateľovi. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť diela Cirkvi. 

➢ „Jarná Zbierka na Charitu“ – bola 2470 eur. Všetkých darcom úprimné Pán Boh zaplať! 
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