
LITURGICKÉ OZNAMY  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ľubica 

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica; Tel.: 052/45 662 32; farnostlubica@gmail.com; www.farnostlubica.sk  

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
Pondelok 21. september Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok 
Utorok 22. september Féria 
Streda 23. september Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza – spomienka 
Štvrtok 24. september Féria 
Piatok 25. september Féria 
Sobota 26. september Panny Márie v sobotu – spomienka 
Nedeľa 27. september DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1800 † Karol, Mária, Anna a Alžbeta 
Utorok 1700 Na úmysel celebranta 
Streda 1800 † Mária a Maximiliána Gabčo – 20. výročie 
Štvrtok 1800 † Žofia, Vladimír a Ondrej 
Piatok 1900 † Ján, Mária, Ľubomír, Božena, Mária a z rod. Mešár 
Sobota 700 † Alojz Čikovský, Mária, Michal a Ján Petras 

Nedeľa 
730 Za veriacich farnosti 
900 ZBP pre jubilujúcich manželov Máriu a Milana – 50 r. spol. života 

1030 Za vytrvalosť vo viere pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov 
KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO 

Pondelok 700 † Ondrej, Katarína, Anna, Ondrej a z rod. Jankura 
Utorok 700 Za nové kňazské a rehoľné povolania 
Streda 700 † Božena Jankurová – 1. výročie 
Štvrtok 700 † Izidor, Emília, Vlasta, Alexander a Andrej 
Piatok 700 † Malánia, Zdenka, Ján, Elena, a Eduard 
Sobota 1800 † Mária, Jozef, Anna, Ľuba a Štefan 
Nedeľa 1800 † Alžbeta a Alojz Oravec 

1. BOHOSLUŽBY: Sväté omše v nedeľu budú vo Farskom kostole o 730, 900 a 1030. Svätá omša o 900 je 
rezervovaná pre seniorov, účasť na ostatných svätých omšiach už je podľa ľubovôle. Od 17. septembra KBS 
pripravila po komunikácii s krízovým štábom tzv. „semafor“ okresov, kde podľa jednotlivých prípadov sú 
okresy rozdelené do troch skupín. Všetky aktivity, ktoré je potrebné zachovať sú na nástenkách kostolov, 
prosím pozrite si ich. Našťastie patríme do okresu, ktorý je v zelenej, teda dobrej farbe. Sú možné viaceré 
aktivity. Ostáva dodržiavanie hygienických predpisov, tak ako doteraz: povinnosť nosiť rúško a dezinfekcia 
rúk pri vstupe. Sedenie v kostole šachovnicovým spôsobom sa už iba odporúča. Sväté prijímanie je možné 
prijímať len do ruky. Tí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu prijať sväté prijímanie do ruky, musia ísť na 
sväté prijímanie ako poslední. 

2. DETI: V utorok večer o 1700 bude svätá omša za účasti detí. Pozývame deti aj s rodičmi.  
3. PSP: Na budúcu nedeľu o 1030 budeme v našej farnosti sláviť slávnosť Prvého svätého prijímania. Sviatosť 

zmierenia pre rodičov a príbuzných budeme vysluhovať v stredu, štvrtok a piatok hodinu pred večernou svätou 
omšou. V sobotu o 900 bude kajúca pobožnosť, v rámci ktorej vyslúžime sviatosť zmierenia našim 
prvoprijímajúcim deťom. Prosíme rodičov, aby využili dni v týždni, lebo v sobotu sa budeme venovať v prvom 
rade deťom.  

4. UPRATOVANIE: O upratovanie vo farskom kostole prosíme v sobotu o 1030 rodičov prvoprijímajúcich 
detí. 


