
  

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      18.04.2022      do    24.04.2022 

16. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 18.04.2022 Pondelok vo Veľkonočnej oktáve 
Utorok 19.04.2022 Utorok vo Veľkonočnej oktáve 
Streda 20.04.2022 Streda vo Veľkonočnej oktáve 
Štvrtok 21.04.2022 Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve 
Piatok 22.04.2022 Piatok vo veľkonočnej oktáve 
Sobota 23.04.2022 Sobota vo veľkonočnej oktáve 
Nedeľa 24.04.2022 DRUHÁ VEĽKONOČNÁ /NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
07:30 + Ján Juhas – 40 výročie úmrtia 

09:00P + Jozef Kmeč – 50 výročie úmrtia, + Mária; č. 146 
10:30 + František Štelmach – 30 dňová; č. 180 

 13:00DN + Ľudmila Repková – svätá omša s pohrebnými obradmi 

Utorok  
11:30 DN + Jozef Bondra – sv. omša s pohrebnými obradmi a uložením urny 

18:00 + Janka Krotáková 
 

Streda  06:30 + z rodiny Bondra a Vresilovič; č. 548 
 18:00 + Mária Baňasová – 30 dňová 

Štvrtok  
06:30 Za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť 

 

 ot 

18:00  Za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť 

 
Piatok  06:30 + rodičia Hudákoví; č. 583 

 16:00 Na úmysel celebranta 
 18:00  + Viktória Konkoľová – 30 dňová; č. 248 

Sobota  

 

07:00 + Vincent – 10 výročie úmrtia, + rodičia, starí rodičia; č. 32 
 

Nedeľa 

 

07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 P Poďakovanie za 40 rokov manželstva Petra a Márie, Bp rodiny 
10:30 + Juraj a Karolína Bondra; č. 797 

Oznamy: 

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

➢ Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.. 

➢ Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva bude takto: dnes a zajtra na začiatku svätých 

omší o 09:00 hod, cez týždeň na začiatku večernej svätej omše, v sobotu na začiatku rannej 

svätej omše. 
➢ Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, aby Veľkonočné 

Trojdnie bolo v našom chráme čo najkrajšie: tým čo upratovali a zdobili kostol a Boží hrob, 

pánu kaplánovi a diakonovi Jakubovi,  miništrantom, kostolníkom, spevákom, lektorom, 

hudobníkom, hasičom aj vám všetkým za bohatú účasť a zbožné prežívanie týchto dní. Nech 

Dobrotivý Boh Otec odmení každú vašu námahu a starostlivosť, tu na zemi svojím požehnaním, 

zdravím, pokojom a vo večnosti nebeskou slávou. 
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