
PRVÁ PȎSTNA NEDEĽA(10.3.2019) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa  

 

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa  

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 + Angela a Jozef 

Utorok   7.30 Za zdr. a B. pož. Zdenky a Vojtecha 

Streda 17.30 + Helena Repaská 

Štvrtok 17.30 + Andrej, Mária a Tomáš 

Piatok 17.30 + Jozef a Eva Repel 

Sobota 17.30 + Michal a + z rod. Pompa 

Nedeľa 

17.3.2019 

  8.00 

11.00 

+ Vojtech, Pavlína, Eduard 

Za zdr. a B. pož. pre Emíliu(90 r. života) 

 

Sobota - Upratovanie kostola: rodiny: Repelová, Mlaková, Tokárová, Sisková a Irhová. Pán 

Boh zaplať! 

 Vo štvrtok po svätej omši bude eucharistická adorácia. 

 Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti krížovej cesty v piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.30 

hod. 

 Dnes je zbierka na charitu. 

 Na budúci piatok bude svätá omša za účasti detí a mládeže. Pred svätou omšou o 16.30 bude 

na fare nácvik spevu a o 17.00 sa  budú deti a mládež modliť krížovú cestu. 

 Bohuznáma na kostol 50 Eur, bohuznáma na kostol 30 Eur. Pán Boh zaplať! 

 V piatok po svätej omši bude vystavená sviatosť oltárna k súkromnej adorácii do polnoci. 

 Nasledujúcu sobotu o 15.00 bude na fare dievčenské stretko. 

 V stredu 13.3.2019 o 19.00 pozývame manželské páry na manželské stretnutie na faru. 

 V pondelok po svätej omši bude na fare mládežnícke modlitbové spoločenstvo. 

 Kto má záujem podporiť 2 % z minuloročnej dane Erko, môže si vyzdvihnúť predtlačené 

hárky vzadu na stolíku. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

   

Sobota 16.30  

Nedeľa   9.30  

 

Sobota - Upratovanie kostola: 

Vo štvrtok bude sv. omša za účasti detí. Pred sv. omšou bude nácvik spevu na OÚ a po sv. 

omši nebude stretko a svätú omšu začneme krížovou cestou. 

Dnes je zbierka na charitu. 

Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti krížovej cesty v piatok o 17.00 a v nedeľu 

o 14.30. 


