
  

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      30.05.2022      do    05.06.2022 

22. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 30.05.2022  
Utorok 31.05.2022  
Streda 01.06.2022 Sv. Justín, mučeník 
Štvrtok 02.06.2022  
Piatok 03.06.2022 Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 
Sobota 04.06.2022  
Nedeľa 05.06.2022 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO / TURÍCE 

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 
Božie požehnanie rodín Barlík, Hudák, Kasenčák 
+ Peter Poľančík; č. 525 

Utorok  
06:30 + Mária; č. 356 
18:00 + Jozef Bondra; č. 548 

 

Streda  
06:30 Božie požehnanie pre celú rodinu 
18:00 Poďakovanie za 70 rokov života Jany, Bp rodiny Keselovej; č. 127 

Štvrtok  
06:30 + Ondrej; č. 356 
18:00 + Ján Melcher, + z rodiny Melcher, Jeleň, Pavelčík, Lomnický 

Piatok  
06:30 + Peter, Dušan, Ferdinad, Paulína; č. 629 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež) 
18:00 + Eduard Žemba – 40 výročie úmrtia; č. 10 

 

Sobota  

 

06:30 + kňazi Ondrej Ovšonka, + František Magút, + Ľudovít Piovarčí 
14:00 Za mladomanželov Tomáša a Petru 

 15:30 Sobášny obrad (Miroslav a  Silvia) 
 

Nedeľa 

 

07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 P Poďakovanie za 35 rokov života Jána, Bp rodiny; č. 548 
10:30 Poďak. za 40 rokov manž. Jozefa a ľudmily, Bp rodiny; č. 616 

Oznamy: 

➢ Dnes je Zbierka na katolícke masmédia – pri východe z kostola. 

➢ Dnes popoludní pobožnosť nebude.  

➢ Celý týždeň, „Biely týždeň“, pri večerných sv. omšiach budú prvoprijímajúce deti sedieť vpredu, oblečené v 

slávnostných šatách. Prosím rodičov, aby im to umožnili a prišli s nimi na svätú omšu. 

➢ Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať sa bude takto: Pondelok až štvrtok poobede od 17:00 – 18:00; 

v utorok a štvrtok aj doobeda od 08:00 – 09:00. V piatok od 08:00 hod. – navštívime chorých.  

➢ Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných 

kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 
➢ 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 o 06:30 hod., bude pobožnosť Fatimskej soboty.  

➢ V sobotu 04.06.2022 poobede od 13:00 hod. pozývame deti od tých najmenších (v sprievode rodičov) až do 5. 

ročníka ZŠ (vrátane), na súťažné popoludnie pri príležitosti dňa detí. Sú pripravené v spolupráci s animátormi 

eRka zaujímavé súťaže, odmeny, atrakcie. Pribaľte si niečo dobré na opekanie, grilovanie.  

➢ V sobotu 18.06.2022 o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, prijme z rúk diecézneho 

administrátora, Mons. Jána Kuboša náš diakon dp. Jakub Konkoľ, kňazskú  vysviacku. Kto by mal záujem 

zúčastniť sa kňazskej vysviacky, prosím nech sa zapíše v sakristii do 12.06.2022 (vrátane), na pripravené hárky.  
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