
  

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      27.06.2022      do    03.07.2022 

26. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 27.06.2022  
Utorok 28.06.2022 Sv. Irenej, biskup a mučeník 
Streda 29.06.2022 Sv. Peter a Pavol, apoštoli 
Štvrtok 30.06.2022  
Piatok 01.07.2022 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 02.07.2022 Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie 
Nedeľa 03.07.2022 ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 
Božie požehnanie rodiny; č. 448 
Božie požehnanie rodiny Rastislava Folvarčíka a Genovévy Repkovej; č. 344 

+ Jána Repka, Helena a Štefan Lang; č. 591 

Utorok  
06:30 

+ Anna a Michal Čipkár 
+ Ján, Helena, Zuzana Repka, + rodičia; č. 404 

17:00 ! + Jozef Hudák 

 

Streda  
06:30 Za veriacich farnosti 
16:00  + Filip Boďo, rodičia, starí rodičia, súrodenci 

18:00 P Poďakovanie za 90 rokov života Margity 

Štvrtok  
06:30 

+ Jozef, Mária Kmeč + rodičia; č. 146 
Za obrátenie brata, Bp pre manželku a deti 

18:00 + Michal Štelmach; č. 632 

Piatok  
06:30 + Fabián a Alžbeta Janči, Melichard a Júlia Kaleta; č. 594 
18:00 + Ján Rúra, + rodičia; č. 175 

Sobota 
06:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 
07:00 + Anna Imrichová – 10 výročie, + z rodiny Imrichovej 

 

Nedeľa 

 

07:30 Poďakovanie za 60 rokov života Márie, Bp rodiny 
09:00 P Poďakovanie za 70 rokov života Márie, 70 rokov života Michala; č. 105 

10:30 Poďakovanie za 50 rokov života Márie, za 51 rokov života Jána; č. 490 
Oznamy: 

➢ Dnes pri východe z kostola je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. 

➢ Dnes popoludní pobožnosť nebude. 

➢ V utorok večerná svätá omša bude o 17:00 hod.! 

➢ V stredu (29.06.2022) máme prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, sväté omše budú ráno o 06:30 

hod., poobede o 16:00 hod., a večer o 18:00 hod. 

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

hneď začne svätá omša. 

➢ Vo štvrtok pri večernej svätej omši bude slávnostné Te Deum, na poďakovanie za školský rok. 

➢ Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: pondelok, štvrtok a piatok poobede 

od 17:00 do 18:00 hod.; v utorok a štvrtok aj doobeda od 09:00 do 10:00 hod.  

➢ V piatok pôjdeme ku chorým, ku ktorým chodievame na prvé piatky. Ak nastala nejaká zmena prosím 

informujte nás; ak niekoho chcete nahlásiť prosím kontaktujte farský úrad, prípadne niektorého z nás. Ak niekto 

z chorých nebude v piatok doma, prípadne nechce prijať sviatosť zmierenia a Eucharistie – prosíme oznámte 

nám to do štvrtku večera.  

➢ Oznamujeme, že prvé sväté prijímanie na budúci rok 2023 bude v nedeľu 11.06.2023. Pripomíname snúbencom, 

ktorí plánujú uzavretie manželstva na budúci rok: v sobotu pred prvým svätým prijímaní (10.06.2023), a pred 

odpustovou slávnosťou Panny Márie Karmelskej (na budúci rok: 15.07.2023) nech si neplánujú uzavretie 

manželstva v našej farnosti. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie! 
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