
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (2.12.2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 
Pondelok: Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 

Štvrtok: Sv. Mikuláša, biskupa, ľub. spomienka 

Piatok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa C., spomienka 

Sobota: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok 

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa 
 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 + Anna, Štefan, Ľubomír Datko a ++ z rod. Mikulenko 

Utorok   6.00 + z rod. Britaňák a Ferenčák 

Streda   6.00 + Martin a kňaz Ján 

Štvrtok 17.30 + František a Michal 

Piatok 17.30 + Anna, Juraj Lampert 

Sobota 
  8.00 

11.00 

+ Helena Repaská 

Za zdravie a Božie požehnanie kňaza Jozefa Krajňáka 

Nedeľa 

9.12.2018 

  8.00 

11.00 

+ Rozália, Anna, Ján 

Za zdravie a Božie požehnanie pre Vojtecha, Annu a Ondreja 
 

 Dnes je zbierka na charitu. 

 V adventnom období budeme spoločne sláviť rorátne sv.omše, v utorok a stredu o 6.00 hod. 

 Pozývame deti a mládež zapojiť sa do adventnej aktivity ako bola vysvetlená na detskej svätej omši. 

Podrobné inštrukcie sú aj na letáčiku(vzadu na stolíku), ktorý si môžete zobrať domou.  

 Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom budeme vysluhovať vo štvrtok od 8.00 do 10.00 a od 16.00 

do večernej sv. omše a v piatok od 16.00. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda. 

Štvrtok – po večernej sv. omši bude adorácia sviatosti Oltárnej. 

Sobota - Upratovanie kostola: rodiny: Fabryová, Floreková, Slaninová, Barnašová a Vatychová. Pán 

Boh zaplať! 

 Milodary: Bohuznáma na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

 Dnešnú nedeľu o 17.00 v parku pri obecnom úrade sa uskutoční požehnanie adventného venca so 

sprievodným programom. Na toto podujatie ste srdečne pozvaní. 

 V nedeľu 9.12.2018 o 17.00 vo farskom kostole v Matejovciach sa uskutoční adventný(hudobný) 

program tvorivej skupiny Poetica musica. Bližšie informácie na plagáte. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– --------------------– 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

Piatok 16.30  

Sobota   9.30  

Nedeľa   9.30  
 

 V stredu od 15.00 budeme v kostole vysluhovať sviatosť zmierenia pred prvým piatkom a pred tým 

od 14.00 pôjdeme ku chorým. 

 Vo štvrtok bude sv. omša za účasti detí a mládeže. Pred sv. omšou nácvik spevu a po sv. omši stretko 

na miestnom OcÚ. 

 Dnes je zbierka na charitu. 

Piatok - Upratovanie kostola: 

 


