
Dvanásta nedeľa v cezročnom období(20.6.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, somienka 

Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť  

Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Irena, Michal a + z rod. Balážovej 
Utorok 7.00 + Miluša Utešilová a + Mária Marčáková 

Streda 18.30 Za zdr. a B. pož. Silvie(40 r.) a za rod. Blahovu, Lackovú 

Štvrtok 18.30 + Ján a Katarína Hrebík 
Piatok 17.30 + Ján Horník a + Ján a Júlia 
Sobota 17.00 

18.30 

Za zdr. a B. pož. pre pre rod. Sedlickú 

+ Mária, Rudolf a Mária 

Nedeľa 

27.6.2021 
8.00 

10.00 

Úmysel jubilanta 

Za prvoprijímajúce deti(vonku) 
 Upratovanie kostola a výzdobu zabezpečia rodičia prvoprijímajúcich detí v sobotu o 10.00. 

 V nedeľu na sv. omši o 10.00 pristúpia k prvému sv. prijímaniu deti z druhej skupiny. Slávnosť sa 

bude konať v kostolnom dvore. 

 Spoločná svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti, ich rodičov a krstných rodičov bude v sobotu od 

8.00 do 10.00. 

 Nácviky detí budú v utorok o 17.00, v stredu 17.00, štvrtok 17.00 a generálka v piatok po svätej 

omši. 

Okres Kežmarok sa nachádza v I. stupni ostražitosti, to znamená, že pri bohoslužbách je možné 

obsadiť 25 percent kapacity miest na sedenie(každé 4. miesto, je možné obsadiť aj miesta na státie max. 50 

osôb v interiéri). Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.  

Zo 7. ruže na kostol 160 Eur, z krstu Adama Remiaša na kostol 30 Eur, z pohrebu Mariána Pištu na 

kostol 30 Eur. Pán Boh zaplať! 

Termín birmovky vo farnosti Veľká Lomnica sa presúva na jeseň 2021. Presný dátum 

zverejní Biskupský úrad najneskôr v júni 2021(bude to druhá polovica septembra alebo prvá 

polovica októbra 2021). Na farskej stránke je rozdelenie birmovancov do skupín k jednotlivým 

animátorom. 

Prosíme vodičov, aby neparkovali pri prechode pre chodcov pri ceste, ale aby využili iné možnosti 

parkovania. Ďakujeme. 

V nedeľu 27.6.2021 o 8.00 bude sláviť svätú omšu jubilant a náš rodák Jozef Krajňák(30 rokov 

kňazstva). 

 

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Pondelok 17.30  
Utorok 17.30  
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
 

Upratovanie kostola: 

 

 
 



 


