
  

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      09.01.2023      do    15.01.2023 

02. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 09.01.2023  
Utorok 10.01.2023  
Streda 11.01.2023  
Štvrtok 12.01.2023  
Piatok 13.01.2023  
Sobota 14.01.2023 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 15.01.2023 DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK 

 

Pondelok 18:00 + Benedikt XVI. 

Utorok  18:00 
+ Martin Kmeč – 15 výročie úmrtia 
+ Anna Cimbalistová – výročná; č. 714 

 dňová  

Streda  
06:30 + z rodiny Nagrand a Jendrichovský; č. 448 
18:00 Na úmysel celebranta (+ Ján a Margita) 

Štvrtok  
06:30 + Jozef a Eva Révay 
18:00  Poďakovanie za 60 rokov života Petra, Bp rodiny; č. 170 

Piatok 
06:30 + z rodiny Krupka; č. 668 
16:00  Na úmysel celebranta (za účasti detí a mládeže) 
18:00 Božie požehnanie pre Viktora, Pavla, Jozefa, Ladislava, Jozefa 

Sobota 07:00 + z rodiny Repka a Bondra; č. 251 
 

Nedeľa 

 

07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 P Božie požehnanie rodiny Hamrák a Palenčár 
10:30 Poďakovanie za 60 rokov života Vladimíra; č. 797 

Oznamy: 

❖ Dnes bude pobožnosť o 13:30 hod. Zároveň bude stretnutie členov Ružencového 

bratstva. 
❖ V pondelok večer bude svätá omša za zosnulého emeritného pápeža Benedikta. 

❖ V utorok svätá omša ráno nebude. 

❖ Sviatosť zmierenia budem vysluhovať v stredu a štvrtok od 17:00 do 17:30 hod.  

❖ 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.  

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

pôjdem dnes 08.01.2023 od 13:00 hod.   

❖ Dnešnou slávnosťou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie 
cez rok. Vianočné stromčeky ako ozdoba a Betlehem, keďže je v bočnej kaplnke, môžu 

ostať až do sviatku Obetovania Pána (2.2.). Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom pomohli k príjemnému prežitiu vianočných sviatkov.  

❖ Vyslovujem úprimné ďakujem všetkým, ktorí ste podporili Dobrú novinu. 

(vyzbieralo sa 720 eur, kto chce môže ešte túto akciu podporiť do konca januára.)  

❖ Vyslovujem úprimné ďakujem všetkým, ktorí ste nás prijali pri požehnaní vašich 

príbytkov. 
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