
  

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      04.04.2022      do    10.04.2022 

14. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 04.04.2022  
Utorok 05.04.2022  
Streda 06.04.2022  
Štvrtok 07.04.2022  
Piatok 08.04.2022  
Sobota 09.04.2022  
Nedeľa 10.04.2022 KVETNÁ NEDEĽA 

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00  
Poďakovanie za 85 rokov života Márie, Bp rodiny 
+ Peter, Marta, Ján, Anna Bobulská 

Utorok  
06:30 + Ján, Cecília Juhas, Štefan Rybovič, Johana Smrek 
18:15 + Hermína, Vincent, Mária; č. 199 

 

Streda  
06:30 + Júlia Štelmachová – výročná; č. 632 

 Na úmysel celebranta (Poďak. za 60 r. ž. Jána; Božia pomoc pre deviatakov) 

  Večerná svätá omša nebude!!! 

Štvrtok  
06:30 + Mária Sulitková 
18:15  + František Konkoľ – 10 výročie úmrtia; + Viktória 

Piatok  
06:30 Poďakovanie za uzdravenie Karola; č. 548 
18:00  Začiatok krížovej cesty 

  + Katarína Olšavská – 30 dňová 
 

Sobota  

 

07:00  + Monika Repková – 10 výročie úmrtia; č. 251 
 + Viktor a Veronika Jendrichovskí, ich rodičia, súrodenci 

 

Nedeľa 

 

07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 P Poďakovanie za 60 rokov života Jána; č. 442 
11:00 + z rodiny Matfiak a Bondra; č. 465 

Oznamy: 

➢ Dnes sa z rozhodnutia KBS uskutoční zbierka určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.  

➢ Dnes bude pobožnosť KC o 14:00 hod., vysielaná online. Zároveň dnes stretnutie členov RB. 

➢ V stredu bude svätá omša iba ráno. Spovedáme v Starej Ľubovni- doobeda aj poobede. 

➢ Začíname spovedať vo farnostiach po okolí. Prosíme o rešpektovanie: večerné sväté omše v utorok, štvrtok sú 

posunuté o 15 minút, na 18:15 hod. V piatok o 18:00 hod., začne pobožnosť KC a po nej bude hneď svätá omša. 

➢ Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude v našej farnosti v sobotu 09.04.2022 v čase od 10:00 

do 12:00 hod.; a od 13:30 do 15:00 hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov z dekanátu. Snažme sa 

zodpovedne pripraviť na prijatie tejto sviatosti, dobrým spytovaním svedomia a úprimnou ľútosťou. 

➢ Spovedať cez týždeň budeme takto: v pondelok večer od 17:00 hod. do 17:50 hod. Ostatné dni, utorok, štvrtok, 

piatok -  počas svätej omše. Vo štvrtok a piatok doobeda od 09:00 do 10:00 hod.  

➢ Na Kvetnú nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie ratolestí. 

➢ Ku chorým pred VN pôjdeme v pondelok 11.04.2022, prosíme aby ste ich zapísali v sakristii. Pôjdeme iba k 

tým, ktorých zapíšete. Ku prvopiatkárom pôjdeme na prvý piatok mesiaca máj, t.j. 06.05.2022. 

➢ Počas sviatkov sa zanesie chorým sväté prijímanie. Prosíme aby ste chorých (aj prvopiatkárov) zapísali 

v sakristii.  Sväté prijímanie sa prinesie vo Veľký piatok, a na Veľkonočnú nedeľu. 

➢ Prosíme nových členov Pastoračnej rady farnosti o stretnutie dnes, v nedeľu 03.04.2022 o 18:00 hod. na fare. 

➢ Chceme sa úprimne poďakovať členov Klubu dôchodcov za pomoc pri úprave a vyčistení trávnika pri kostole. 

➢ Prosíme lektorov, aby si všimli rozpis na sviatky. Od pondelka bude na nástenkách. 
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