
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBD. (28.6.2020) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sv. 

Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok 

Piatok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok 

Nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 
8.00 

18.30 

Poďakovanie na konci šk. r. a za žiakov a učiteľov našej školy 

Za zdr. a B. Pož. pre rod. Zdenky 

Utorok   7.30 + Anna a Ján 

Streda 18.30 Za veriacich farnosti 

Štvrtok 18.30 Na úmysel 

Piatok 18.30 Úmysel celebranta 

Sobota 18.30 + Gašpar Labský a Eva Gulášiová 

Nedeľa 

5.7.2020 

  8.00 

11.00 

Za veriacich farnosti 

Za zdr. a B. pož. pre Branislava(40 r. ž.) 

 

Upratovanie kostola: rodiny: Litvinská, Vnenčaková, Belerová, Nebusová a Lacušová st. 

Pán Boh zaplať! 

 Z krstu Jenifar, Gáborovej na kostol 20 Eur, zo svadby Šimko-Floreková na kostol 50 Eur, 

bohuznáma na kostol 100 Eur, z pohrebu Jozefa Lacka na kostol 100 Eur. Pán Boh zaplať! 

 Dnes je zbierka na kostol. 

 Oznamujeme, že dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok už nie 

je v platnosti. 

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

a od 17.00 do sv. omše a v piatok od 17.00 do sv. omše. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda. 

Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie Vdp. kaplánovi Vincentovi Pollákovi za 

pôsobenie vo farnosti Veľká Lomnica (osobitne za jeho usilovnú pastoračnú činnosť a pastoráciu 

Rómov). Zároveň mu prajem hojnosť Božieho požehnania na novom pôsobisku (farnosť Klin na 

Orave). 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Pondelok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Piatok 17.30  

Sobota 17.30  

Nedeľa   9.30  

 

Dnes je zbierka na kostol. 

Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu od 16.30 do sv. omše. 

Ku chorým sa pôjde v stredu od 16.00. 

Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie Vdp. kaplánovi Vincentovi Pollákovi za 

pôsobenie vo farnosti Veľká Lomnica (osobitne za jeho usilovnú pastoračnú činnosť a pastoráciu 

Rómov). Zároveň mu prajem hojnosť Božieho požehnania na novom pôsobisku (farnosť Klin na 

Orave). 

 


