
LITURGICKÉ OZNAMY  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ľubica 

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

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
Pondelok 28. september Féria 
Utorok 29. september Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok 
Streda 30. september Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka 
Štvrtok 1. október Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka 
Piatok 2. október Svätých anjelov strážcov – spomienka 
Sobota 3. október Panny Márie v sobotu – spomienka 
Nedeľa 4. október DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1800 † Ján Malák – 1. výročie 
Utorok 1700 Na úmysel celebranta 
Streda 1800 ZBP pre Ruženu Mrkvovú 
Štvrtok 1800 † Otília Miturová a Gustáv Kaňa 
Piatok 1900 Za členov BBSJ 
Sobota 700 Fatimská sobota, po nej sv. omša za † Melánia, Helena a Ján Tybor 

Nedeľa 
730 ZBP pre Margitu 
900 Na úmysel celebranta 

1030 Za veriacich farnosti 
KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO 

Pondelok 700 ZBP pre Cecíliu Dorocákovú 
Utorok 700 † Žofia Čarnogurská 
Streda 700 † Júlia a Jozef Dlugoš 
Štvrtok 700 ZBP pre Margitu 
Piatok 700 † Slavomír 
Sobota 1800 ZBP pre zamestnancov charity 
Nedeľa 1800 † Jozef Babič 

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. Ostáva dodržiavanie 
hygienických predpisov, tak ako doteraz: povinnosť nosiť rúško a dezinfekcia rúk pri vstupe. 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. ERKO: Deti, ktoré majú záujem byť v novom školskom roku členmi eRka nech sa zapíšu na papier v sakristii 

kostola. Prihláška je potrebná iba pre nových členov eRka a bude možné ju získať v utorok a piatok po večernej 
sv. omši v sakristii farského kostola. Rovnako je tam možné aj uhradiť členské. Prihlasovanie prebieha do utorka 
6.10. z dôvodu rozdelenia detí do jednotlivých skupiniek. 

4. BIELY TÝŽDEŇ: V nastávajúcom týždni pozývame našich prvoprijímajúcich na večerné sväté omše na 
ktorých budú oblečení do bieleho rúcha a budú sedieť tu vpredu na lavičkách. Každý deň je pre nich 
prichystaný malý darček. V sobotu o 1400 bude odchod autobusu na Mariánsku horu do Levoče, kde 
poďakujeme našej Nebeskej matke za dar Eucharistie. 

5. RUŽENEC: V mesiaci október sa spoločne, pol hodinu pred večernou svätou omšou budeme modliť 
ruženec. Prosíme jednotlivé spoločenstvá, aby sa zapojili do modlitby podľa rozpisu, ktorý je na nástenkách 
kostolov a na našej webovej stránke. V tomto týždni to budú: (prečítať zo zoznamu) 

6. PRVÝ PIATOK: Sviatosť zmierenia pred Prvým piatkom budeme vysluhovať podľa možností najlepšie 
v areáli kostolného dvora, v prípade zlého počasia v kostole v týchto dňoch a časoch: 

FK: Ut od 1600 & Str – Pia od 1700 Chorých: Streda 
7. UPRATOVANIE: O upratovanie vo farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ul. 8. mája rod. Bucová, 

Šlosárová, Majerová, Kašperová, Koščáková a z ul. Hlbokej rod. Remiašová, Závacká, Troppová, p. Chmiel, 
Sosková. 


