
17. NEDEĽA V CEZROČ. OBDOBÍ (29.7.2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok: Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 

Utorok: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 

Streda: sv. Alfonza Márie de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Piatok: Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Ježišovho Srdca 

Sobota: sv. Jána Márie Vianeyho, kňaza, spomienka 

Nedeľa: 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ------------- 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok: 18.30 + z rod. Michalkovej a + kňaz Števček 

Utorok:   7.30 + Blažena a + z rod. Galikovej, Makovej a Parovej 

Streda: 18.30 + z rod. Hrivňákovej a Kuželovej 

Štvrtok: 18.30 Za zdr. a B. pož. pre Vladimíra a Kazimíra 

Piatok: 18.30! + Anna a Jakub a ostatní z rod. Tomaškovičovej 

Sobota: 18.30 + Justína Marhefková(výročná) 
       

Nedeľa 

5.8.2017 

  8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre Filipka 

Za veriacich farnosti 
 

1. Sviatosť zmierenia:  štvrtok: doobeda od   8.00 hod. do 10.00 hod. 

poobede od 16.30 - do 18.30  

piatok: k chorým od 8.00 hod. 

  od 16.30 hod. - do sv. omše - v kostole 

2. Úmysel modlitieb(okrem vlastných) na mesiac august: pri ruženci v kostole, v ružiach , 

v skupinách Modlitieb matiek i doma v rodinách za naše manželstvá a rodiny. 

3. Štvrtok - 2. aug. možno vo farských kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. 

Potrebná je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou „Otče náš“ a „Verím v Boha“. 

Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel 

Sv. Otca. 

- po sv. omši POKLONA PÁNU JEŽIŠOVI V EUCHARISTII - za rehoľné povolania 

4. Sobota Upratovanie kostola: r. Irhová, Kurucová, Tokárová, Dzinová a Gregová. 

5. Dary na kostol: Bohu známa obetovala na kostol 50- €; Pán Boh zaplať! 

6. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Seman, syn Jána a Blasie rod. Bonkovej, 

narodený v Poprade, bývajúci vo Veľkej Lomnici a Zuzana Brejčáková, dcéra Jána a Anny rod. 

Rybovičovej, narodená v Kežmarku, bývajúca v Kežmarku. Ohlasujú sa druhý raz. Kto vie 

o nejakej prekážke, nech to nahlási na fare. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Streda: 17.30  

Štvrtok: 17.30  

Piatok: 17.30! Za BBSJ 

Sobota: 17.30  

Nedeľa:   9.30  
 

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

2. Úmysel modlitieb(okrem vlastných) na mesiac august: pri ruženci v kostole, v ružiach , v BBSJ i doma 

v rodinách za naše manželstvá a rodiny. 

3. Streda  - 2. aug. možno vo farských kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Potrebná je 

nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou „Otče náš“ a „Verím v Boha“. Okrem toho treba splniť 

tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. 

4. Sobota: Upratovanie kostola: 


