
  

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      25.04.2022      do    01.05.2022 

17. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 25.04.2022 Sv. Marek, evanjelista 
Utorok 26.04.2022  
Streda 27.04.2022  
Štvrtok 28.04.2022  
Piatok 29.04.2022 Sv. Katarína Sienska, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy 
Sobota 30.04.2022  
Nedeľa 01.05.2022 TRETIA VEĽKONOČNÁ  

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Anny, Bp rodiny 
  + z rodiny Žemba a Juhas; č. 73 

Utorok  
06:30 + Jozef a Mária; č. 583 
18:00 Poďak. za 20 rokov života Martina, Bp rod. Jendrichovskej; č. 802 

 

Streda  06:30 + Jakub, Mária a deti; č. 113 
 18:00 + Peter Bondra – 30 výročie úmrtia; č. 548 

Štvrtok  
06:30 + Johana a Jozef; č. 73 
18:00  + Ondrej a Peter; č. 488 

Piatok  16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež) 
 18:00  Poďakovanie za 80 rokov života Milana; č. 97 

Sobota  

 

07:00 + Peter Bondra – 30 výročie, + z rodiny; č. 612 
 

Nedeľa 

 

07:30 Na úmysel celebranta  
09:00 P + Anna Pavlíková – 30 dňová 
10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

➢ Dnes popoludní pobožnosť bude o 14:50 hod. V dnešnú Nedeľu Božieho Milosrdenstva je možné získať 

úplné odpustky, kto si nábožne uctí verejne vystavený obraz Božieho milosrdenstva a pomodli sa Otče náš a 

Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba. Odpustky možno 

získať za obvyklých podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel svätého otca. 

➢ Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať vo štvrtok od 17:00 do 17:30 hod. 

➢ Vo štvrtok bude od 17:00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy bude Eucharistické 

požehnanie a potom začne svätá omša. 

➢ V sobotu 30.04.2022 od 09:30 do 10:30 hod. bude prvý nácvik piesní, na prvé sväté prijímanie. Nácvik sa 

bude konať v budove bývalej škôlky pri kostole. Prosíme deti, ktoré idú na prvé sväté prijímanie o účasť! 

➢ Od nedele začínajú Májové pobožnosti. Budú bývať takto: cez týždeň (t.j. od pondelka do piatku) o 18:00 

hod. Po ich skončení bude hneď svätá omša. V sobotu o 07:00 hod. a po nich začne hneď svätá omša. 

V nedeľu ako súčasť nedeľných pobožností poobede.  

➢ Animátori eRka pozývajú všetky deti na Misijnú púť deti do Levoče, ktorá sa uskutoční 14. mája. Deti, ktoré 

by sa chceli zúčastniť, sa môžu zapísať vzadu na stolíku. Tento rok je misijným darom zubná pasta, kefka a 

hygienické potreby. Poplatok za účastníka je 1€+doprava. Bližšie informácie budú upresnené neskôr.  

➢ Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. 

Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške 

prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch 

milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh 

nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas 

strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme 

naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich 

spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne 

sa za vás modlia biskupi Slovenska. 
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