
LITURGICKÉ OZNAMY  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ľubica 

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

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
Pondelok 19. apríl Veľkonočná féria 
Utorok 20. apríl Veľkonočná féria 
Streda 21. apríl Veľkonočná féria 
Štvrtok 22. apríl Veľkonočná féria 
Piatok 23. apríl Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka – spomienka 
Sobota 24. apríl Veľkonočná féria 
Nedeľa 25. apríl ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – DOBRÉHO PASTIERA 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 700 ZBP pre Jaroslava Kňažka 

1800 † ct. sr. M. Bernadeta Pánčiová 

Utorok 700 ZBP pre Jožku   
1700 † Jozef, Justína, Ján a Jozef Kapral 

Streda 700 † Peter Kožik         700 – Hospic 
1800 † Emil Melcher 

Štvrtok 700 † Alžbeta Mazureková       1700 – Krížové 
1800 † z rod. Michlík a Gildein 

Piatok 
700 † Katarína Ivančáková 

1700 ZBP pre rod. Michlíkovú, Gildeinovú. Gallušovú, Meľuchovú a Lapšanskú 
1900 Na úmysel celebranta 

Sobota 700 ZBP pre Jarmilu Adamjakovú 
1800 ZBP pre Ľudmilu, Mateja a Martinu 

Nedeľa 

700 † Matej, Anna, František, Cecília a Miroslav    700 – Hospic 
800 Za veriacich farnosti 
900 † Ján Fiamčík – 5. výročie 

1000 Na úmysel celebranta 
1100 ZBP pre Jána, Jarmilu, deti a vnúčatá 
1800 Na úmysel celebranta 

1. BOHOSLUŽBY: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku došlo k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa 
slávenia bohoslužieb. Tie sú dovolené verejne sláviť za dodržania týchto podmienok: 15 m2 na jednu osobu, 
respirátor FFP2/KN95, negatívny antigénový/PCR test (aj pre seniorov) alebo 2 týždne po druhom 
zaočkovaní. Pre nás to znamená, že sväté omše budeme slúžiť len vo Farskom kostole, kde môže byť 
prítomných 50 veriacich vrátane kňaza a asistencie. Usporiadateľskú službu a kontrolu dodržiavania týchto 
opatrení budú vykonávať naši šiceri, prosím, rešpektujte ich. Pre všetkých veriacich stále platí dišpenz od 
účasti na nedeľnej svätej omši. 

2. DETI: Svätá omša za účasti detí v utorok zatiaľ nebude. 
3. BIRMOVANCI: Svätá omša pre birmovancov, spojená s katechézou bude v piatok o 1900. Účasť povinná.  
4. NEDEĽA: Nedeľných svätých omší bude viac, nakoľko je dovolený malý počet veriacich. Pre účasť iba na 

nedeľnej svätej omši si prosím, vyzdvihnite miestenky vo forme lístkov, ktoré budú k dispozícii už počas 
týždňa vzadu na stolíku.  

5. LEKTORI: Prosíme lektorov, ktorí prídu na sväté omše, aby pred svätou omšou nahliadli do sakristie, či má 
kto čítať, nakoľko lektorský rozpis bude až za normálnych podmienok. Ďakujeme za vašu službu. 

6. ADORÁCIA: Od pondelka bude v kostole Ducha Svätého vyložená Eucharistia k poklone. Prosím členov 
celodennej adorácie, aby si pripomenuli čas, ktorý si vybrali k poklone. Rozpis je aj na našej webovej stránke. 

7. SPOVEĎ: Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodinu pred večernou svätou omšou. 
8. MILODARY: Ďakujeme všetkým, ktorí ste aj počas dní, keď boli kostoly zatvorené, prispeli na chod 

farnosti. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým darcom PBZ. 
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