
  

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      13.05.2022      do    29.05.2022 

21. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 23.05.2022  
Utorok 24.05.2022  
Streda 25.05.2022  

Štvrtok 26.05.2022 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 
Piatok 27.05.2022  
Sobota 28.05.2022  
Nedeľa 29.05.2022 SIEDMA VEĽKONOČNÁ 

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
Božie požehnanie, zdravie rodiny Myttnikovej, Elgrovej 
Za všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, roľníkov 

Utorok  
06:30 + Johana, Peter Rúra a ostatní z rodiny Rúra a Poľančík; č. 84 
18:00 + Ján a Regina Vorobel, + Peter a Salomea Folvarčík; č. 621 

 

Streda  
06:30 + Júlia a František Konkoľ a ich deti 
18:00 + Anna Myttniková; č. 428 

Štvrtok  
06:30 Za veriacich farnosti 

16:00 P Božie požehnanie rodiny Smrek a Bondra; č. 467 
18:00 + z rodiny Konkoľ, Folvarčík, Repka; č. 624 

Piatok  
06:30 + Katarína; č. 356 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež) 
18:00 + Viktória a Tomáš Záleš 

Sobota  

 
07:00 

Za veriacich farnosti 
Poďakovanie za 70 rokov života Paulíny; č. 245 

 

Nedeľa 

 

06:30 Na úmysel celebranta (Poďakovanie za 20 rokov života) 
08:00  Poďakovanie za 75 rokov života Maxima, Bp rodiny; č. 509 
10:00 Za prvoprijímajúcich a ich rodiny 

Oznamy: 

➢ Dnes popoludní bude pobožnosť o 13:30 hod.  

➢ Pondelok, Utorok a Streda sú prosebné dni – obsahom sú prosby za požehnanie úrody. Záväzný je iba jeden 

deň. V pondelok po sv. omši, ktorá bude o 17:00 hod, v prípade priaznivého počasia, bude procesia ku kaplnke 

sv. Kríža.  

➢ Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú ráno o 06:30 hod, poobede 

o 16:00 hod. s prenosom, a večer o 18:00 hod.. 

➢ V piatok začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa bude na začiatku sv. omše, spolu s májovou pobožnosťou. 

V sobotu na začiatku rannej svätej omše. 

➢ Na budúcu nedeľu 29.05.2022, bude Zbierka na katolícke masmédia – pri východe z kostola. 

➢ Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť 1.sv.prijímania pri sv. omši o 10:00. Prvé dve sv. omše sú 

preto posunuté o hodinu skôr !!! A to na 06:30 a 08:00. (prenos v nedeľu nebude)! K eucharistickému stolu 

pristúpi 21 detí. V sobotu (28.05.2022) deti prvý krát pristúpia k sviatosti zmierenia o 09:00 hod., prosím aby 

s deťmi v sobotu prišiel aspoň jeden z rodičov. Sviatosť zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, príbuzných 

bude cez týždeň, (utorok, stredu a v piatok) od 17:00 hod. do 18:00 hod. 

➢ Prosím nech sa ku úmyslom pridá aj úmysel: Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny. 

➢ Chceme sa poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí za včerajšie poupratovanie kostola. Vyslovujeme im 

úprimné Pán Boh zaplať. 

➢ Členovia RB venovali na opravu strechy Farského úradu 1000 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

➢ Úprimné Pán Boh zaplať všetkým chlapom, ktorí boli včera na brigáde. Všetkým, ktorí ste pomohli v priebehu 

týždňa. 
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