
Šestnásta nedeľa v cezročnom období(18.7.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období 

Štvrtok: Sv. Márie Magdalény, sviatok 

Piatok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky E.,sviatok 

Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Mária Litvinská(z ruže) 
Utorok 18.30 + Elena, Ladislav, Elena a František 

Streda 18.30 Za zdr. a B. pož. pre Annu Matlakovú(80 r.) 

Štvrtok 18.30 + Mária Litvinská(z ruže) 
Piatok 18.30 + Jozef 
Sobota 18.30 + Mária Litvinská(z ruže) 

Nedeľa 

25.7.2021 
8.00 

11.00 

+ Pavol Brňák 

Za zdr. a B. pož. pre Annu Matlákovú(80 r.) 

  

Upratovanie kostola: rod. Belerová, Mačuteková, Karabinošová a Pompová Zdena, 

Pompová Anna. Pán Boh zaplať! 

Naďalej sa treba správať zodpovedne ohľadom možného šírenia choroby covid-19. Od 

1.7.2021 prestane platiť všeobecný dišpenz od účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. 

 Z krstu Pavla Kessela na kostol 50 Eur, Bohu známa na kostol 100 Eur, 5. ruža na kostol 

100 Eur. Pán Boh zaplať! 

Termín birmovky vo farnosti Veľká Lomnica je stanovený na sobotu 25.9.2021 

doobeda, čas sa ešte upresní. Na farskej stránke je rozdelenie birmovancov do skupín 

k jednotlivým animátorom. Pre birmovancov je povinné prijať sviatosť zmierenia na 

augustový a septembrový prvý piatok a pred birmovkou. Taktiež je povinné zúčastňovať sa 

svätých omší v nedeľu a prikázaný sviatok. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: René Ženčuch, syn Jozefa a Alžbety rod. Kolmajerovej, 

narodený v Kežmarku, bývajúci v Kežmarku a Jana Bizubová, dcéra Róberta a Janky rod. 

Majerčákovej, narodená v Kemarku, bývajúca vo Veľkej Lomnici. Ohlasujú sa druhý raz. Kto vie 

o nejakej prekážke, nech to nahlási na fare. 

Nasledujúci týždeň bude prebiehať detský tábor pod vedením animátorov a vedúcich hnutia 

Erko. Témou je radostný ruženec. V stredu pôjdu na Ľubovniansky hrad a zúčastnia sa sv. omše 

v kostole v Hniezdnom o 16.30. V piatok pri a po sv. omši bude ukončenie tohto podujatia. 
 

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

   
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
   
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30 Odpustová slávnosť( ku cti Joachima a Anny) 
 

Upratovanie kostola: 
 

 
 

 


