
 PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA (18. 2. 2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Streda: sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná 

                                                                                                           spomienka 

Štvrtok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok 

Piatok:    sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Nedeľa: 14.30 krížová cesta – modli sa manželia 

Pondelok: 17.30 + + Helena, Karol Galik, Ján ml., Ján st. Džadoň a Ján Byvalec 

Utorok:     14.00 pohreb so sv. omšou + Jána Penxu 

Streda:   17.30 + + z rod. Jána Fukoňa 

Štvrtok:  17.30 + + z rod. Kubusovej, Petríkovej  a Capkovej 

Piatok:    

                

17.00 

17.30 

18.30 

krížová cesta - modlia sa deti 

+ + Jakub Krafčík a z rod. Haasovej  

Sobota:   18.30 + + Darina, Ján, Mária, Jozef 

  Nedeľa   8.00 Za veriacich farnosti 

  11.00  

 25.2.2018 14.30 krížová cesta 
 

1. Dnes  - jarná zbierka na Charitu. Vďaka patrí všetkým vám, ktorí každoročne podporujete 

charitatívne diela v našej diecéze. Aj tohto roku sa obracajú zo SpKCH prosbou o vašu podporu a 

zároveň ďakujú za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 106 949,95 €. Jarnú zbierku chcú 

použiť na skvalitnenie života vo všetkých našich zariadeniach Oravy, Liptova a Spiša. 

2. Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní je 

príprava na pokánie a na veľkonočnú sviatosť zmierenia a tiež praktická láska k blížnym. 

Sv. omša s formulárom Za dar lásky bude v piatok.  

3. Štvrtok - po sv. omši POKLONA SVIAT. OLTÁRNEJ – za chorých v našej farnosti 

-  potom 18.45 na fare - STRETNUTIE MANŽELOV – téma: Láska v Piesni piesní 

4.  Piatok - Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február bude Dňom modlitby a pôstu za 

pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Aj o. biskup prosí 

všetkých, aby pamätali na tento úmysel pri svätých omšiach, krížových cestách, či iných 

pobožnostiach. 

- prvá - SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ; o 16.30 hod. nácvik spevu 

   - po sv. omši STRETNUTIE CHLAPCOV 

- druhá sv. omša je PRE MLÁDEŽ;  

- po sv. omši STRETNUTIE MLADÝCH –  

5. Sobota - Upratovanie kostola: 

6. Budúca nedeľa – STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETI AJ RODIČOV o 15.30 na fare. 

7. Pokračujem v čítaní Biblie doma – teraz 2. Mojž . Rozpisy vzadu na stolíku. 

8. Ešte raz srdečne ďakujeme organizátorom 2.farského krojovaného plesu za jeho prípravu. Na 

video z neho je odkaz na našej stránke. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Utorok: 16.30  

Streda: 16.30  

Štvrtok: 17.30  

Sobota: 17.30  

Nedeľa:   9.30  

 



1. Dnes  - jarná zbierka na Charitu. Vďaka patrí všetkým vám, ktorí každoročne 

podporujete charitatívne diela v našej diecéze. Aj tohto roku sa obracajú zo SpKCH 

prosbou o vašu podporu a zároveň ďakujú za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo  

106 949,95 €. Jarnú zbierku chcú použiť na skvalitnenie života vo všetkých našich 

zariadeniach Oravy, Liptova a Spiša. 
2. Dnes krížová cesta začína o 14.30 hod. a v piatok o 17.00 hod.  

3. Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní je 

príprava na pokánie a na veľkonočnú sviatosť zmierenia a tiež praktická láska k blížnym. 

Sv. omša s formulárom Za dar lásky bude v stredu.  

4. Štvrtok - SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ. O 17.00 hod. nácvik spevu. 

- po sv. omši je STRETNUTIE  

5. Piatok - Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február bude Dňom modlitby a pôstu za 

pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Aj o. 

biskup prosí všetkých, aby pamätali na tento úmysel pri svätých omšiach, krížových cestách, či 

iných pobožnostiach. 

6. Upratovanie kostola: 

7. Pokračujem v čítaní Biblie doma – teraz 2. Mojž . Rozpisy vzadu na stolíku. 

 

 

 


