
  

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      29.08.2022      do    04.09.2022 

35. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 29.08.2022 Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 
Utorok 30.08.2022  
Streda 31.08.2022  
Štvrtok 01.09.2022  
Piatok 02.09.2022 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 03.09.2022 Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi 
Nedeľa 04.09.2022 DVADSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK  

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 
Poďakovanie za 70 rokov života Jána, Božie požehnanie rodiny 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Utorok  
06:30 Za veriacich farnosti 
18:00 + Andrej Konkoľ – 30 dňová 

 

Streda  
06:30 + Ignác, Karolína, Jozef, Veronika; č. 442 
18:00  + Filip a Mária Konkoľ, + rodičia, starí rodičia, súrodenci 

Štvrtok  
06:30 Božie požehnanie, zdravie rodín Kmeč, Sýkora, Arifi 
18:00 + Štefan Folvarčík – 30 dňová 

Piatok 
06:30 + z rodiny Sýkora, Kmeč, Smrek 
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života Viery, Božie požehnanie rodiny; č. 407 

Sobota 
06:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 
07:00 + Mária Kmečová - výročná 

 Božia pomoc, požehnanie pre zamestnancov Neurologického oddelenia 
 

Nedeľa 

 

07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 P Božie požehnanie, zdravie rodiny 
10:30 + Viktória Rusiňáková – výročná; č. 479 

Oznamy: 

❖ Dnes pri východe z kostola je  zbierka na DKÚ. Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať! 

❖ Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod.  

❖ Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto: pondelok, utorok, 

streda, a piatok poobede od 17:00 do 18:00 hod.; vo štvrtok od 17.00 do 17.30 hod. V  utorok aj 

doobeda od 09:00 do 10:00 hod. V piatok pôjdeme ku chorým, ku ktorým chodievame na prvé 

piatky. Prosíme žiakov, študentov, učiteľov, vychovávateľov, aby taktiež využili tento čas pred 

začiatkom nového šk. roku. 

❖ Vo štvrtok bude od 17:00 hod. do 17:45 hod., vyložená Sviatosť Oltárna na osobnú poklonu. Potom 

začne eucharistické požehnanie a následne svätá omša. 

❖ V sobotu o 06:30 hod., bude pobožnosť Fatimskej soboty.  

❖ V sobotu 03.09.2022, pozývame deti (od najmenších v sprievode svojich rodičov až po 5 ročník ZŠ 

– vrátane) na rozlúčku s prázdninami na Farský dvor. Začíname od 13:30 hod. 

❖ V nedeľu 04.09.2022, pozývame členov Ružencového bratstva (živého, večného a svätého 

ruženca) na posedenie, ktoré sa uskutoční na Farskom dvore so začiatkom o 13:30 hod.  

❖ Na stredu 31.08.2022, chcem poprosiť o pomoc pri vyprataní budovy bývalej škôlky. Ak by niekto 

mohol prísť na 08:00 hod. ku kostolu – aj mladší, starší. (chceme vypratať budovu – od povaly až 

po prízemie. Odniesť všetky veci, ktoré sú nepotrebné). 
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