
 

 
 

 

 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      26.11.2018      do     02.12.2018 

48. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 26.11.2018  
Utorok 27.11.2018  
Streda 28.11.2018  
Štvrtok 29.11.2018  
Piatok 30.11.2018 Sv. Ondrej, apoštol 
Sobota 01.12.2018 

 

Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 02.12.2018 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 + František a Mária Klimo; č. 337 

Utorok 
06:30 + Mária a Pavol Jurgovskí, + Karol a Mária Rura 
18:00  Božie požehnanie rodiny; č. 581 

Streda 
06:30 + Michal, Paulína Repka, Ernest a Anna Hamrák 
18:00  + Emil – 20 rokov od úmrtia; č. 714 

Štvrtok 
06:30 + z rodiny Boďo a Konkoľ; č. 511 
18:00  Božie požehnanie rodiny Maximilána Konkoľa; č. 502 

Piatok 

 
06:30 Božie požehnanie, zdravie pre Johanu; č. 157 

 18:00  Poďakovanie za 80 rokov života Kataríny, Bp rodiny; č. 179 
Sobota 07:00 + Gregor Folvarčík 

Nedeľa 
07:30 Božie požehnanie pre živých členov Spolku Sedembolestnej PM 
09:00 + Darina, Valent a jeho rodičia, + Gašpar a Mária, + Mária Krupková; č. 71 

10:30 Za veriacich farnosti 
Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť nebude. Ale poobede o 13:30 hod., pozývame všetkých, ktorí majú záujem a chcú sa 

niečo viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily a jeho Apoštoláte Podomovej návšteve Panny Márie. 

2. 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..  

3. Spovedať tento týždeň budeme stredu a štvrtok  od 17:00 hod. 

4. V sobotu o 06:30 hod., bude pobožnosť Fatimskej soboty. 

5. V sobotu o 14:00 bude vo Farskom klube, stretnutie pre deti, ktoré chcú ísť koledovať Dobrú novinu.  
6. Na Prvú adventnú nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach požehnanie adventných vencov. 

7. Na Prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu. Spišská katolícka charita 

ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas  1. adventnej nedele prispejú na charitu. Charitná zbierka bude 

použitá na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, kde 

vzniknú priestory aj pre najmenšie deti, ktoré sú viacnásobne postihnuté a potrebujú našu pomoc. Srdečne 

Pán Boh zaplať a požehnaj! 

8. Na budúcu nedeľu bude stretnutie členov Ružencového Bratstva poobede o 13:00 hod. 

9. Farský úrad v NĽ, Obecný úrad v NĽ, eRko a Farská charita v NĽ vás pozývajú na Charitný kahanček 

lásky, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu 02. 12. 2018 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v NĽ. Tak ako 

každý rok si môžete kúpiť náboženskú literatúru, rôzne výrobky, čím finančne podporíte činnosť Farskej 

charity v NĽ. Na stretnutie s vami sa tešia organizátori Charitného kahančeka lásky. V rámci tejto akcie si 

môžete zakúpiť knihu - PUTOVANIE ČASOM. 
10. Na nástenkách a na internete je program misií, vzadu na stolíku je tento program pripravený pre Vás-

môžete si ho vziať domov. 
 

Teraz bude nasledovať krátka pobožnosť zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorá sa 

dnes koná vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa zúčastní na verejnom 

recitovaný modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
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