
 

 
 

 

 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      17.12.2018      do     23.12.2018 

51. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 17.12.2018  
Utorok 18.12.2018  
Streda 19.12.2018  
Štvrtok 20.12.2018  
Piatok 21.12.2018  
Sobota 22.12.2018 

 

 
Nedeľa 23.12.2018 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 06:00 Božie požehnanie pre Jozefa a Petranu 
18:00 + Emil Malina, + Ján Žemba 

Utorok 
06:00 + Mária Konkoľová; č. 399 
18:00  + František Olšavský; č. 633 

Streda 
06:00 + Jozef Hudák 

 večerná svätá omša nebude!!! 

Štvrtok 
06:00 + František a rehoľná sestra Frederika 
18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Jozefa, Bp rodiny; č. 931 

Piatok 

 
06:00 + Benedikt a Zuzana Konkoľ, Vavrinec a Viktória Janči; č. 437 

 18:00  + Ján Konkoľ a jeho rodičia; č. 174 
Sobota 06:00 + Peter Poľančík; č. 525 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 + Peter a Ľudmila Jendrichovskí 
10:30 Božie požehnanie pre manželov Krafčíkovcov 

Oznamy: 

1. Dnes poobede pobožnosť nebude. O 14:30 hod. Vás srdečne pozývame do Kultúrneho domu, na Vianočnú 

akadémiu žiakov Základnej školy. 

2. V stredu večerná svätá omša nebude, nakoľko spovedáme v Starej Ľubovni. Ďakujem za pochopenie. 

3. Vo štvrtok Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vyložená od 17:00 hod. do 17:45 kedy bude Eucharistické 

požehnanie a potom začne svätá omša. 

4. V piatok večerná svätá omša je za účasti detí. Po nej pôjdeme rozsvietiť Betlehem pri kruhovej križovatke. 

5. Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami, hlavne pre tých, ktorí nepristúpili počas misií alebo to 

skutočne ešte potrebujú, je v našej farnosti, v sobotu 22.12.2018 iba doobeda: v čase od 09:00 – 12:00. 

hod. Tí, ktorí pristúpili ku sviatosti zmierenia počas Ľudových misií, alebo si vykonali generálnu svätú 

spoveď – všetko platí aj ako vianočná spoveď.  

6. Počas tohto týždňa sa spovedať bude iba počas večerných svätých omší, nakoľko spovedáme v okolitých 

farnostiach. 

7. Naši bohoslovci pôjdu zaniesť chorým sv. prijímanie v utorok 25.12.2018; stredu 26.12.2018; nedeľu 

30.12.2018 v doobedňajších hodinách. Tí chorí (aj prvopiatkári), ktorí chcú prijať Sviatosť Oltárnu, zapíšte 

ich v sakristii. 

8. Aj tento rok sa eRko zapojilo do 24. ročníka koledníckej akcie DOBRÁ NOVINA, ktorá je tento rok 

zameraná hlavne na Ugandu. V našej obci sa bude konať v sobotu 29.12.2018 a to osobitným koledovaním 

do rodín. Preto prosíme, aby rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny sa zapísali na pripravený 

papier vzadu na stolíku. Koledníci Dobrej noviny budú mať stretnutie v sobotu o 13:00 vo farskom klube. 

Keby chcel ešte niekto ísť koledovať, je takisto pozvaný.  
9. Od pondelka 17.12.2018 dňa až do konca Vianočného obdobia (Nedeľa Krstu Krista Pána) sa modlíme 

modlitbu Radostného ruženca. Úmysly zostávajú. 
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