
 

 
 

 

 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      24.12.2018      do     30.12.2018 

52. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 24.12.2018 Štedrý deň 
Utorok 25.12.2018 NARODENIE PÁNA 
Streda 26.12.2018 Sv. Štefan, prvý mučeník 
Štvrtok 27.12.2018 Sv. Ján, apoštol a evanjelista 
Piatok 28.12.2018 Sv. Neviniatka, mučeníci 
Sobota 29.12.2018 

 

 
Nedeľa 30.12.2018 SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 15:30 Za rodiny našej farnosti  

Utorok 

00:00 Za veriacich farnosti 
07:30 Na úmysel celebranta 
09:00 + Jozef – 45 rokov od úmrtia; č. 330 
11:00  Na úmysel celebranta 

Streda 
07:30 + z rodiny Kaleta a Súkeník 
09:00 + Emília a Karol Valčák, Peter a Mária Valigurský, Matilda a Vincent Vojčák 

 11:00 + Viktor a Anna, Ferdinand a Regina, ich deti a vnúčatá; č. 624 

Štvrtok 
07:00 Za veriacich našej farnosti, za všetkých dobrodincov farnosti 
17:00 Na úmysel celebranta 

Piatok 

 
 svätá omša nebude!!! 

 18:00  Božie požehnanie, zdravie rodiny Riškovej 
Sobota 07:00 + Peter, Ján, Mária; č. 823 

Nedeľa 
07:30 + Viera Kasenčáková – výročná; č.2 
09:00 Božie požehnanie pre Paulínu; č. 10 
10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Dnes poobede pobožnosť nebude.  

2. Zajtra máme Štedrý deň. Svätá omša ráno nebude. Podvečer o 15:30 hod. bude Vigílijna vianočná svätá omša 

pre deti. Pozývame na ňu hlavne deti a otcov našej farnosti. Večer po západe slnka začína vigília Narodenia 

Pána. Snažme sa zachovať dobré kresťanské zvyky. Na hlas zvonov o 18:00 hod., nech sa zíde celá rodina pri 

štedrovečernom stole. Začnime čítaním Božieho slova – Evanjelia sv. Lukáša o narodení Pána Ježiša 

v Betleheme a spoločnou modlitbou. O polnoci spoločne oslávime Narodenie Pána polnočnou sv. omšou. 

3. Vo štvrtok (27.12.) je v našej farnosti odpustová slávnosť hlavného patróna nášho kostola sv. Jána, apoštola a 

evanjelistu. Sväté omše budú ráno o 07:00 hod., a slávnostná sv. omša s požehnaním vína bude o 17:00 hod. 

Všetci ste srdečne pozvaní.  

4. Dobu prevádzky nášho kostolného Betlehemu nájdete vyvesenú na nástenkách. Všetci ste srdečne pozvaní na 

chvíľu sa stíšiť a rozjímať pri betlehemských jasliach. Prosím vchádzať cez kaplnku Sedembolestnej, nie cez 

presbytérium. 

5. 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. 

6. 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 o 14:00 hod., a to osobitným koledovaním 

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

papier vzadu na stolíku.   
7. Požehnanie domov: s požehnaním príbytkov začneme v stredu 26.12.2018 od 13:00 do 21:00 hod. a potom 

budeme pokračovať v sobotu 29.12.2018 od 09:00 do 17:00 hod. V stredu aj v sobotu pôjdeme tri skupiny: 

rozpis ako pôjdeme je na nástenkách. 
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