
Prvá pôstna nedeľa (1.3.2020) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa 

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa. 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 + Anna, Štefan, Vladimír Hrivňák 

Utorok   7.30 Za zdr. a B. pož. pre Jarmilu 

Streda 17.30 Za zdr. a B. pož. Zdenky a celej rodiny 

Štvrtok 17.30 + Jozef Vojtas(kňaz) a Štefan Horváth(kňaz) a Michal Marek(kňaz)  

Piatok 17.30 + Ján a Elena Štefaňák 

Sobota 17.30 + Ján, Michal a + z rod. Javorský a Chripko 

Nedeľa 

8.3.2020 

  8.00 

11.00 

+ Ján Džadoň st., Ján Džadoň ml., Ján Bývalec a Helena a Karol Galik 

Za zdr. a B. pož. pre rod. Štefaňákovú a Polaštíkovú 
 

Upratovanie kostola: rodiny: Korfantová, Bartošová, Kruljacová, Bizubová a Ružbarská 

Jana. Pán Boh zaplať! 

Dnes je zbierka na charitu. 

Dnes poobede o 14.30 bude pobožnosť krížovej cesty. 

V piatok bude svätá omša za účasti detí a mládeže. Pred svätou omšou o 16.30 bude na fare 

nácvik spevu. Po svätej omši bude na fare stretko pre deti, chlapcov aj dievčatá. Tieto stretká budú 

počas celého pôstneho obdobia.  

Bohuznáma na kostol 20 Eur, 4. ruža na kostol 30 Eur, bohuznáma na kostol 20 Eur. Pán 

Boh zaplať! 

Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude vo štvrtok od 8.00 do 10.00 

a od 16.30 do svätej omše a v piatok od 16.00 do svätej omše. Ku chorým sa pôjde v piatok 

doobeda. 

V piatok o 17.00 bude pobožnosť krížovej cesty. 

V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, záväzný je jeden deň. Obsahom je príprava 

na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. 

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: 

V nedeľu o 14.30 bude pobožnosť krížovej cesty. V piatok začne pobožnosť krížovej cesty 

o 16.00. 

Dnes je zbierka na charitu. 

V pondelok 2.3.2020 o 13.00 bude pohrebná svätá omša zosnulej Margity Frisíkovej. 

Vo štvrtok bude detská svätá omša, pred svätou omšou bude o 16.00 v sakristii nácvik 

spevu. Po svätej omši bude stretko. 

Spovedať pred prvým piatkom sa bude v stredu od 15.30. Ku chorým sa pôjde v stredu od 

15.00. 



 

 
 

 


