
 
 

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      05.09.2022      do    11.09.2022 

36. týždeň  

  Liturgický kalendár: 

Pondelok 05.09.2022  
Utorok 06.09.2022  
Streda 07.09.2022 Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki, Štefan Pongrác, kňazi a mučeníci 

Štvrtok 08.09.2022 Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie 
Piatok 09.09.2022  
Sobota 10.09.2022 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 11.09.2022 DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
08:30 

 

Prosba o dary Ducha Svätého pre žiakov, učiteľov, študentov 
18:00 Božie požehnanie, zdravie pre Andreu; č. 713 

Utorok  
06:30 + Imrich a Mária Barlík 
18:00 Poďakovanie za 80 rokov života Dominika; č. 306 

 

Streda  
06:30 + Imrich a Magdaléna Bondra 
18:00  + Katarína Poľančíková - výročná 

Štvrtok  
06:30 Božie požehnanie pre Máriu a jej deti a s rodinami 
18:00 + Zuzana – 30 výročie úmrtia 

Piatok 
06:30 Za zdravie a obrátenie syna 
16:00 Na úmysel celebranta (pre deti a mládež) 
18:00 + z rodiny Boďo a Rura; č. 279 

Sobota 
07:00 Za obrátenie člena rodiny 

 + Štefan, Johana, František, Júlia, Jana, Pavol; č. 420 
 

Nedeľa 

 

07:30 P Božie požehnanie pre Ľudmilu Smrekovú st.; č. 79 
------------ ---------------------------------------------------------------------------------- 

09:30 Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu/ Za veriacich farnosti 
Oznamy: 

 Zbierka na DKÚ bola 490 eur. Vyslovujeme úprimné pán Boh zaplať! 

 Dnes pozývame členov Ružencového bratstva o 13:30 hod. na faru na bratské posedenie. 

Spoločne sa pomodlíme jeden desiatok ruženca, bude výmena kartičiek s tajomstvami a pri 

pripravenom občerstvení strávime spolu nedeľné popoludnie. Všetci členovia živého, svätého 

a večného ruženca sú pozvaní. 

 V pondelok 05.09.2022, ráno o 08:30 hod., bude slávnostné Veni Sancte na začiatku  školského 

roka 2022/2023. Pozývame všetkých žiakov, študentov, učiteľov a rodičov. Aj pri večernej svätej 

omši bude vzývanie Ducha Svätého na začiatku školského roka. 

 Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu a vo štvrtok od 17:00 do 17:30 hod. 

 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. 

 Na budúcu nedeľu (11.09.2022) bude sv. omša o 09:30 na ihrisku obetovaná ako Poďakovanie 

Pánu Bohu za úrodu. Ranná sv. omša o 07:30 s prenosom ostáva a o 09:00 nebude!!! Srdečne 

pozývame. 

 Aj v tomto školskom roku bude v našej farnosti fungovať eRko. Deti, ktoré by chceli patriť do 

spoločenstva eRka a zúčastňovať sa eRko akcii a stretnutí môžu sa prihlásiť vyplnením prihlášky, 

ktorá je vzadu na stolíku do 18.09.2022. Členské za 1 rok: 5€. Vyplnenú prihlášku a členské 

môžete dať do obálky a hodiť do košíka vzadu v kostole. Prosíme Vás o modlitby za naše 

stretká.  


