
 

 
 

 

 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      14.05.2018      do     20.05.2018 

20. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 14.05.2018 Sv. Matej, apoštol 
Utorok 15.05.2018  

Streda 16.05.2018 Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník 
Štvrtok 17.05.2018  
Piatok 18.05.2018  
Sobota 19.05.2018 

 

 
Nedeľa 20.05.2018 NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVATÉHO  

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 + Ján Kmeč – výročná; č. 513 

Utorok 
06:30 Božie požehnanie rodiny Boďovej; č. 511 
18:00 + z rodiny Bukovský a Hricko; č. 429 

Streda 
06:30 + z rodiny Kučovej; č.37 
18:00 + Mikuláš a Antónia Olšavskí, ich rodičia, prarodičia; č. 556 

Štvrtok 
06:30 Božie požehnanie rodiny Folvarčíkovej; č.523 
18:00 Božie požehnanie pre Máriu 

Piatok 

 
06:30 + vdp. Andrej 

 18:00 + Jana Krotáková rod. Rusiňáková 
Sobota 20:00 Na úmysel celebranta 

Nedeľa 
07:30 Poďakovanie za 75 r. života Vincenta, Bp, zdravie rodiny; č. 264 
09:00 + Irena Smreková 

10:30 Za veriacich farnosti 
Oznamy: 

1. Dnes je Zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! 

2. Tento týždeň sú birmovné stretnutia v skupinkách, zároveň prebehne záverečné skúšanie. Prosím 

všetkých o účasť. Kto sa nezúčastní záverečného skúšania – beriem to ako dobrovoľný koniec prípravy. 

Celková príprava na prijatie sviatosti birmovania končí v nedeľu 17.06.2018 vyslúžením samotnej 

sviatosti. Z neúčasti na birmovných stretnutiach, ktoré ešte budú,  neospravedlňujem nikoho a z nijakých 

dôvodov. Keď si dokážu nájsť čas animátori, kňazi a ostatní zainteresovaní do prípravy, musia si ho nájsť 

aj tí, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania. Prosím, aby ste si všetky iné aktivity presunuli, preložili. 

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie. 

3. V utorok o 17:00 hod. bude nácvik detského spevokolu vo Farskom klube.  

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

5. Spovedať sa bude tento týždeň v stredu a štvrtok od 17:00 hod.  

6. Vo štvrtok bude od 17:00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy začne májová 

pobožnosť, novéna k Duchu Svätému, Eucharistické požehnanie a potom svätá omša. 

7. Vo štvrtok po svätej omši pozývame na Lectio divina, do farského klubu. 

8. Od piatka 18.05.2018, začína pre prvoprijímajúce deti deviatnik. Rozpis dostali v škole na hodine NV, ale 

je aj na nástenkách.  

9. V sobotu ranná svätá omša nebude, ale bude večer o 20:00 hod. Vigília Zoslania Ducha Svätého. 

10. Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom 

letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

11. Novomanželia Čopjanovci venovali na kostol 100 eur. Úprimné Pán Boh zaplať! 
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