
 

 
 

 

 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      10.12.2018      do     16.12.2018 

50. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 10.12.2018  
Utorok 11.12.2018  
Streda 12.12.2018  
Štvrtok 13.12.2018 Sv. Lucia, panna a mučenica 
Piatok 14.12.2018 Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Sobota 15.12.2018 

 

 
Nedeľa 16.12.2018 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA / NEDEĽA GAUDETE 

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 
06:00 Božie požehnanie rodiny Rúra; č. 175 
16:00 Božie požehnanie rodín Jána, Františka, Jozefa Rusiňáka 
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života Jozefa; č. 616 

Utorok 
06:00 + Gregor a Mária Olšavskí, + Jakub, Roman, Antónia Smrek; č.244 

16:00 Božie požehnanie rodiny Cimbalistovej 
18:00 DN + Peter Žilecký – 20 výročie, + Viktória Žilecká, + Juraj Chamilla; č. 646 

Streda 
06:00 Bp, pre dôchodcov, ktorí boli na púti v Levoči 
16:00 Bp, pomoc, zdravie pre rodiny Konkoľ, Smrek, Steňa, Folvarčík; č. 10 

18:00  + Maxim a Júlia Krupka a ich deti, + Ondrej a Mária Folvarčík a ich deti; č.71 

Štvrtok 
06:00 Bp, rodiny Rúrovej, Repkovej, Tušimovej 
18:00 + Štefan a Mária Bondra, ich deti a vnúčatá; č. 182 

Piatok 

 
06:00 + Martin a Antónia Boďo a ich deti 

 18:00  + Mária – 10 výročie úmrtia; č. 411 

Sobota 
06:00 +Gašpar, Mária, Andrej, Paulína a ich rodičia; č. 502 
18:00 Božie požehnanie rodiny Repkovej; č. 60 

Nedeľa 
07:30 + Katarína Repková 
09:00 Poďakovanie za 18 rokov života Ľubomíry 
10:30 Poďakovanie za 50 rokov života Márie (úmysel správcu) 

Oznamy: 

1. Dnes poobede o 13:00 hod. bude pohreb + Pavla Kaletu, začne svätou omšou v Dome Nádeje. Potom 

o 15:00 hod., bude v Kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Po jej skončení stavovská náuka pre 

ženy. O 17:30 hod. stretnutie s mládežou v kostole. 

2. Počas celého týždňa prebiehajú v našej farnosti misie. Ich program je zverejnený na nástenkách, na 

internete a môžete si ho vziať – vytlačený je pripravený vzadu na stolíku. Prosím rodičov, aby podľa 

programu umožnili deťom zúčastňovať sa svätých omší, ktoré sú pre deti vyhradené. 

3. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať tak ako je zverejnená v programe misií. Prosím využite túto 

možnosť prijať sviatosť zmierenia – vykonajte si zároveň aj predvianočnú spoveď.  

4. V rámci Ľudových misií, pátri navštívia v piatok 14.12.18, chorých v našej farnosti. Prosím, aby ste do 

stredy večera v sakristii kostola zapísali tých, ktorí pristupujú ku sviatosti zmierenia iba počas Vianočných 

alebo Veľkonočných sviatkov. Prvopiatkárov zapisovať nie je potrebné. 

5. V piatok po večernej svätej omši bude Krížová cesta po obci. Prosím o reflexné prvky na oblečení 

(prípadne si doneste aj sviece, lampáše) a pozornosť pri presúvaní.  

6. Vysielacia omša pre koledníkov Dobrej noviny bude v sobotu, 15.12.2018, v Ľubici. Stretneme sa o 07:30 

hod., na parkovisku pod kostolom. Príspevok na autobus bude 2 eurá. Obetným darom sú trvanlivé 

potraviny alebo hygienické potreby, deti nech si so sebou vezmú aj prezuvky. Predpokladaný návrat bude o 

16:00 hod. Deti, ktoré by chceli ísť, nech sa zapíšu na pripravený papier. Viac informácií je na plagáte. 

7. Prosíme členov Bratstva Sedembolestnej Panny Márie, aby si členské za rok 2018 vyrovnali do Tretej 

adventnej nedele, u pána pokladníka Jána Konkoľa. Členské 2 €. 
8. Zbierka na Charitu z minulej nedele bola 585 eur. Štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať! 
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