
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (1.12.2019) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa 

Utorok: Sv. Františka Xaverského, spomienka 

Piatok: Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka 

Sobota: Sv. Ambróza, biskupa, učiteľa C., spomienka 

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa(biblická nedeľa) 

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
Pondelok  17.30 + z rodiny Funketovej 

Utorok   7.30 + Anna, Štefan, Ľubomír, Dadko a + z rod. Mikulenkovej 

Streda 17.30 + Martin a kňaz Ján 

Štvrtok 17.30 + Jozef Hnat 

Piatok 17.30 + Mária ml., Ján a Mária st. 

Sobota 17.30 + z rod. Kubusovej, Capkovej, Petrikovej a Kiškovej 

Nedeľa 

8.12.2019 

  8.00 

11.00 

+ Rozália, Anna a Ján 

+ Anton st., Anton ml. a Anna Lizák 
 

Dnes je zbierka na charitu. 

Upratovanie kostola: rodiny: Regitková, Zemančíková a p. Lacková Dana, Lichevníková Vierka 

a Petrasová Anna. Pán Boh zaplať! 

 Dnes o 17.00 bude v parku požehnanie obecného adventného venca, všetci ste srdečne pozvaní. 

 V piatok bude svätá omša za účasti detí a mládeže. Pred sv. omšou od 16.30 bude na fare nácvik 

spevu.  

 Nasledujúci pondelok po svätej omši pozývame deti a mládež, ktorí chcú vystupovať v jasličkovej 

pobožnosti, na faru na spoločné stretko. 

 V sobotu 7.12.2019 o 15.00 bude na fare prvé stretnutie koledníkov Dobrej noviny, na ktoré 

pozývame deti a mládež. Ďalšie informácie sú na plagáte. 

 Bohuznáma na kostol 50 Eur, bohuznáma na kostol 50 Eur, z krstu Jakuba Galajdu na kostol 50 

Eur. Pán Boh zaplať! 

 Spovedať pred prvým piatkom sa bude v stredu po večernej svätej omši a vo štvrtok od 8.00 do 

10.00 a tiež po večernej svätej omši. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda(v piatok sa už nebude v kostole 

spovedať). 

  

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

 
Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

Piatok 16.30  

Sobota 16.30  

Nedeľa  9.30  

 
Sobota - Upratovanie kostola: 

Vo štvrtok bude detská svätá omša. Pred sv. omšou o 16.00 bude v sakristii nácvik spevu. 

Dnes je zbierka na charitu. 

 Spovedať pred prvým piatkom sa bude v stredu od 15.30 do svätej omše a ku chorým sa pôjde 

v stredu od 15.00. 

 


