
 

 
 

 

 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      07.05.2018      do     13.05.2018 

19. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 07.05.2018  
Utorok 08.05.2018  

Streda 09.05.2018  
Štvrtok 10.05.2018 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť 
Piatok 11.05.2018  
Sobota 12.05.2018 

 

 
Nedeľa 13.05.2018 SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 Poďakovanie za 30 rokov života Petra; č. 714 

Utorok 
06:30 Poďak. za 30 rokov života Kataríny, 30 r. života Pavla; č.455 
17:00 Za všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, roľníkov 

Streda 
06:30 + z rodiny Štellmach; č. 37 
18:00 Poďakovanie za 80 r. života Jany Lukackovej; č. 25 

Štvrtok 
06:30 Za veriacich farnosti 
16:00 + Peter Vresilovič 
18:00 Poďakovanie za 60 r. života Anny, Bp a zdravie rodiny; č. 489 

Piatok 

 
15:00 Za mladomanželov Pavla a Evu 

 18:00 + Valent Bondra – 20 výročie úmrtia, + Paulína, ich rodičia, súrodenci; č. 598 

Sobota 07:00 Poďakovanie za 30 r. života Pavla, 30 r. života Kataríny; č. 733 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 Poďakovanie za 80 rokov života Heleny; č. 440 
10:30 Božie požehnanie rodiny Jozefa a Zuzany a ich detí; č. 420 

Oznamy: 

1. Dnes popoludní bude pobožnosť o 13:30 hod. Zároveň je to stretnutie členov Ružencového bratstva. 

2. Pondelok, Utorok a Streda sú prosebné dni – obsahom sú prosby za požehnanie úrody. Záväzný je iba 

jeden deň. V utorok po sv. omši, v prípade priaznivého počasia, bude procesia ku kaplnke sv. Kríža. 

3. V stredu Vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva. 

4. Spovedať sa bude tento týždeň v stredu a piatok od 17:00 hod.  

5. Vo štvrtok Eucharistická poklona nebude, ani Lectio divina. 

6. V piatok začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa bude na začiatku večernej sv. omše spolu 

s májovou pobožnosťou. V sobotu na začiatku rannej svätej omše, v nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti. 

7. V piatok sväté omše budú takto: o 15:00 hod. sobášna svätá omša a večerná o 18:00 za účasti detí. 

8. Animátori  eRka pozývajú všetky deti na Misijnú púť detí do Levoče, ktorá bude 12. mája (t.j. v sobotu). 

Zapísať sa môžete vzadu na pripravený papier. Účastnícky poplatok je 1,50€ . Stretneme sa v sobotu o 

06:45 hod., na parkovisku pri kostole.  

9. Na budúcu nedeľu pri výhode z kostola bude Zbierka na katolícke masmédia. 

10. Pre birmovancov: záverečné skúšanie prebehne v týždni od 14.05.2018 do 19.05.2018. 

11. Vo štvrtok 14.06.2018, o 15:00 hod. bude v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, vysvätený na 

diakona, náš rodák vp. Adam Konkoľ. Kto by mal záujem zúčastniť sa diakonskej vysviacky, prosím 

nech sa zapíše, do nedele 13.05.2018 (vrátane), v sakristii na pripravené hárky. Na osobitný papier prosím 

nech sa zapíšu aj tí, ktorí sa mienia zúčastniť na vlastných autách – potrebujeme vedieť približný počet. 

Ďakujem za pochopenie. Prosíme o modlitby za Adama a aj za ostatných kandidátov kňazstva. 

12. Na nástenkách pribudli nové plagáty. Prosím venujte im svoju pozornosť. Ďakujem. 
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