
  

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      11.04.2022      do    17.04.2022 

15. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 11.04.2022  
Utorok 12.04.2022  
Streda 13.04.2022  

Štvrtok 14.04.2022 ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK) 
Piatok 15.04.2022 PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK) 
Sobota 16.04.2022 SVÄTÁ SOBOTA (BIELA SOBOTA) 
Nedeľa 17.04.2022 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
18:00 Poďakovanie za 70 rokov života Heleny; č. 371 

 + Johana Rusiňáková; č. 157 

Utorok  
06:30 Božie požehnanie rodiny; č. 279 
18:00 + Ján Barlík – 30 dňová; č. 59 

 

Streda  06:30 Božie požehnanie rodiny; č. 644 
 18:00 + Pavol Štelmach - výročná 

Štvrtok  
----------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
18:00 P Na úmysel celebranta 

Piatok  11:00 Začiatok krížovej cesty po obci 
 16:00 P Obrady Veľkého piatku 
 

Sobota  

 

08:30  Ranné chvály a posvätné čítanie – Vyloženie Sviatosti v Božom hrobe 

20:00 P Na úmysel celebranta 
 

Nedeľa 

 

07:30 Na úmysel celebranta 
09:00 P Na úmysel celebranta 
11:00 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

➢ Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 14:30 hod., vysielaná online. 

➢ Sviatosť zmierenia pred sviatkami je možné prijať ešte dnes (10.04.22) v SL od 15:00 – 18:00 hod.  

➢ V pondelok, utorok a stredu u nás od 17:00 - 18:00 hod. 

➢ Ku chorým pred VN pôjdeme zajtra, 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. 

➢ Na Zelený Štvrtok večer pri sv. omši o 18:00 budeme sláviť ustanovenie sviatosti kňazstva a Eucharistie. Do 

21:00 hod. bude možnosť zotrvať spolu s Kristom v Getsemani. 

➢ Podľa starobylej tradície sa vo Veľký Piatok nikde na svete svätá omša neslávi. O 11:00 hodine bude pobožnosť 

krížovej cesty – pôjdeme po obci. Obrady Veľkého piatku začnú o 16:00 hod. Pred ich začiatkom novéna 

k Božiemu milosrdenstvu o 15:40 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Božom hrobe do 20:00 hodiny.  

➢ Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na 

Bielu sobotu, aby Cirkev mohla dôjsť k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou 

mysľou.   

➢ Na Bielu Sobotu o 08:30 vás pozývame na spoločné slávenie Liturgie hodín – ranných chvál a posvätného 

čítania. Po nich vyložíme Sviatosť Oltárnu v Božom hrobe až do 19:30 hod. Veľkonočná vigília začne po 

západe slnka o 20:00 hod. Prosíme hasičov a miništrantov o službu pri vyloženej Oltárnej sviatosti. Na večernú 

vigíliu si doneste do kostola sviece na obnovu krstných sľubov. 

➢ Posviacka veľkonočných jedál, bude v nedeľu ráno o 06:15 hod. 

➢ Zbierka na pomoc Ukrajine činila 2110 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom! 
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