
  

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      02.01.2023      do    08.01.2023 

01. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 02.01.2023 Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi 
Utorok 03.01.2023 Najsvätejšie meno Ježiš 
Streda 04.01.2023  
Štvrtok 05.01.2023  
Piatok 06.01.2023 ZJAVENIE PÁNA 
Sobota 07.01.2023  
Nedeľa 08.01.2023 DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA / KRST PÁNA 

 

Pondelok 
13:00 DN + Ján Barlík - pohrebná 

18:00 + František Konkoľ - výročná 

Utorok  
06:30 + Silvia, Jozef, Katarína; č. 668 
18:00 Božie požehnanie, zdravie pre Máriu; č. 714 

 dňová  

Streda  
06:30 + Vincent, rodičia; č. 621 
18:00 + Štefan Folvarčík 

Štvrtok  
06:30 Božie požehnanie, zdravie pre rodinu; č. 550 
18:00  + Maximilián a Mária Bondra; č. 251 

Piatok 
07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 P Božie požehnanie Viery 
11:00 Na úmysel celebranta 

Sobota 
06:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 
07:00 + Pavel Repka – 30 dňová 

 

Nedeľa 

 

07:30 Božie požehnanie rodiny Konkoľ; č. 188 
09:00 P Poďakovanie za 40 rokov života Márie Asler 
10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

❖ Dnes sa uskutoční o 15:00 hod. v kostole Dobrá novina. Všetci ste srdečne pozvaní. Pri východe budú 

umiestnené krabičky, kde môžete dať svoj milodar. Jedna krabička Dobrej noviny bude umiestnená pri soche 

svätého Jozefa do konca januára 2023.  

❖ Mimoriadny rozdávatelia pôjdu zaniesť chorým sv. prijímanie dnes v doobedňajších hodinách.  

❖ Vo štvrtok bude od 17:00 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy 

bude eucharistické požehnanie. Potom hneď začne svätá omša.  

❖ Spoveď: pre tých, ktorí potrebujú v utorok až štvrtok od 17:00 do 18:00 hod. 

❖ Ku chorým, ku ktorým chodíme na prvý piatok mesiaca nepôjdeme, ktorým sa zdravotný stav výrazne 

zhoršil, kontaktujte nás. 

❖ Požehnanie vody na slávnosť Zjavenia Pána bude takto: pri prvej svätej omši o 07:30 hod., sa prvýkrát 

požehná požehnaná voda a potom pri svätej omši o 11:00 hod. Bude k dispozícii v predsieni kostola. 

❖ Požehnanie domov: s požehnaním príbytkov pokračujeme v piatok 06.01.2023 od 13:00 do cca. 20:00 

hod. Rozpis bude na nástenkách – pôjdeme iba k tým, ktorí sa zapísali dopredu! Prosíme o rešpektovanie!  

❖ Tí, ktorí boli napísaní a nemohli nás prijať v tie dni, v ktoré sme chodili – k nim pôjdem v nedeľu 

08.01.2023 od 13:00 hod. Prosím príďte sa dohodnúť do sakristie.  

❖ Dobu prevádzky nášho kostolného Betlehemu pre tento týždeň, nájdete vyvesenú na nástenkách. Všetci 

ste srdečne pozvaní na chvíľu sa stíšiť a rozjímať pri betlehemských jasliach. Prosím vchádzať cez kaplnku 

Sedembolestnej, nie cez presbytérium. 
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