
  

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      09.05.2022      do    15.05.2022 

19. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 09.05.2022  
Utorok 10.05.2022  
Streda 11.05.2022  
Štvrtok 12.05.2022  
Piatok 13.05.2022 Panny Márie Fatimskej 
Sobota 14.05.2022 Sv. Matej, apoštol 
Nedeľa 15.05.2022 PIATA VEĽKONOČNÁ 

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
18:00 + Johana Rusiňáková – 30 dňová; č. 157 

 Za predstavených, seminaristov  

Utorok  
06:30 + Viktória a Tomáš Záleš, Matej a Johana Konkoľ, Marta Štucková; č. 808 

18:00 + Štefan Alexovič – 30 dňová; č. 500 
 

Streda  
06:30 + Jozef a Johana Smrek, Regina a František Kuruc; č. 113 
18:00 + Jozef Mazurek – 30 dňová 

Štvrtok  
06:30 + Viktória, Tomáš, Michal Repka a ostatní súrodenci; č. 84 
18:00  + Margita a Jakub Bondra 

Piatok  
09:00 Na úmysel celebranta 
16:00  Na úmysel celebranta (pre deti a mládež) 

Sobota  

 

07:00 Bp rodiny Mancal, Rabatin, Guľaš, Pojman 
 

Nedeľa 

 

07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 P + Ľudmila Repková – 30 dňová 
10:30 + Ján Barlík; č. 319 

Oznamy: 

➢ Dnes je zbierka na Kňazský seminár. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať! 

➢ Dnes popoludní bude pobožnosť o 13:30 hod. O 14:00 hod. Vás srdečne pozývame do Kultúrneho 

domu, na program ku Dňu matiek, ktorý pripravili žiaci ZŠ v Novej Ľubovni.  

➢ V pondelok vytvoríme s Kňazským seminárom biskupa J. Vojtaššáka – duchovný most. V tento deň sa 

seminár modlí za našu farnosť a my sa modlíme za seminár, jeho predstavených, seminaristov, 

dobrodincov. O 17:30 hod., začneme spoločnú modlitbu ruženca spojenú s májovou pobožnosťou – 

obetovanú za seminár, predstavených, seminaristov. 

➢ V pondelok, po svätej omši prosím rodičov prvoprijímajúcich detí o stretnutie v kostole. 

➢ Spovedať budeme tento týždeň v stredu a štvrtok od 17:00 do 17:30 hod. 

➢ Vo štvrtok bude od 17:00 do 17:45 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. Po Eucharistickom 

požehnaní hneď začne svätá omša. 

➢ V piatok budú v našej farnosti Kňazské rekolekcie Hornospišských dekanátov. Svätá omša začne 

doobeda o 09:00 hod. Všetci ste na ňu srdečne pozvaní. Poobede bude svätá omša o 16:00 hod. pre deti 

a mládež. 

➢ Deti, ktoré sa prihlásili na Misijnú púť detí do Levoče 14. 05.2022. zraz bude o 06:45 hod.,  parkovisku 

pod kostolom. Zoberte si so sebou karimatku, vhodnú obuv, pršiplášť, obed prípadne olovrant, 

pokrývku hlavy a účastnícky príspevok 1€  plus doplatok za autobus 3€. Obetný dar tento rok sú zubné 

kefky, zubné pasty, mydlá a hygienické potreby, ktoré sa darujú Spišskej katolíckej charite.  

➢ Chceme takto verejne poďakovať a zablahoželať dievčatám, ktoré boli na diecéznom kole Biblickej 

olympiády: Ema a Kláre Rusiňákovej, Lívii Poľančíkovej. Za ich vynikajúce reprezentovanie 

a výsledky.   

mailto:fu.novalubovna@gmail.com

