
    13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (1.7.2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok: NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok 

Utorok: SV.  TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok 

Streda: sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok:    SV. CYRILA A METODA, SLOVAN. VIEROZVESTOV, slávnosť 

Piatok: sv. Márie Goretti, panny a mučenice,  ľubovoľná spomienka 

Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Srdca Ježišovho 

Nedeľa: 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
Pondelok  18.30 + + z rod. Misálovej 

Utorok     15.00 pohreb so sv. omšou + Justíny Bonkovej 

Streda   18.30 + Jozef Valuš 

Štvrtok iba!   8.00! + + z rod. Florekovej, Hrivňákovej a Kuželovej 

Piatok    18.30! + Slavomír Bielak 

Sobota    7.00   Za pútnikov 

Nedeľa 

8.7.2018 

  8.00 

11.00 

večer 

 

 

pobožnosť – po návrate pútnikov (zvon) 
 

1. Sviatosť zmierenia:  !!! STREDA: poobede od 17.00 - do 18.30 – DETI A MLÁDEŽ 

štvrtok: doobeda od   8.00 hod. do 10.00 hod. 

piatok:        k chorým od 8.00 hod. 

          od 17.00 hod. - do sv. omše - v kostole 

2. V mesiaci júl sa budeme modliť pri ruženci v kostole, v ružiach , v skupinách Modlitieb matiek 

i doma v rodinách za požehnanie letných táborov. 

3. Štvrtok  - po rannej sv. omši  POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ za misijné povolania 

4. Sobota - upratovanie kostola: 

5. Dary na kostol: z krstu Petra Vranka 100,- €. Pán Boh zaplať! 

6. V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským 

palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu 

zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.  Program pre deti je 

pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Pondelok 17.30  

Utorok 17.30  

Štvrtok   9.30!  

Piatok 17.30 za živých a + + členov BBSJ 

Sobota  sv. omša nebude 

Nedeľa   9.30 za veriacich farnosti 
 

1. Sviatosť zmierenia: !!! UTOROK od 16.00 hod. – predtým sa ide ku chorým 

2. V mesiaci júl sa budeme modliť pri ruženci v kostole, v ružiach , v BBSJ i doma v rodinách za 

požehnanie letných táborov. 

3. Upratovanie kostola:  

4. Zvonček z minulej nedele, ktorý sa odovzdáva na Dobročinné diela Sv. Otca  bol 72,20 €. 

Všetkým Pán Boh zaplať! 

5. Dary na kostol: novomanželia Vasilenkovci 50,- €. Všetkým Pán Boh zaplať! 

6. V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským 

palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu 

zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.  Program pre deti je 

pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk   


