
Devätnásta nedeľa v cezročnom období(8.8.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Sv. Terézia Benedikta od Kríža, panna, mučenica, patrónka E., sv. 

Utorok: Sv. Vavrinec, diakon, mučeník, sviatok 

Streda: Sv. Klára, panna, spomienka 

Sobota: Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz, mučeník, spomienka 

Nedeľa: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Anna, Jozef, Júlia, Anna 
Utorok 7.00 + František, Anna 

Streda 18.30 + Lenka Dzivjaková(zádušná) 

Štvrtok 18.30 Úmysel kňaza 
Piatok 18.30 Úmysel kňaza 
Sobota 18.30 + Mária, Anton a + z rod. Blahútovej 

Nedeľa 

15.8.2021 
8.00 

11.00 

+ Jozef, Alžbeta a Marta 

Za + z rod. Remiašovej 

  

Upratovanie kostola: rod. Krajčová, Endrodiová, Vozarová ml. a Neupauerová Ružena 

a Gurovičová 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 3. ruže na kostol 150 Eur, Bohu známy na kostol 50 Eur, Bohu známa na kostol 70 Eur, 

z krstu Timey Kušnirákovej na kostol 50 Eur, Bohu známa na kostol 100 Eur, jubilantaka Anna 

Kriššáková na kostol 100 Eur, mladomanželia Ženčuchovi 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(evidenciu účasti na sv. spovedi a na svätých 

omšiach budeme robiť na najbližšom stretnutí). 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. 

Pri príležitosti 30. výročia eRka privítame v našej farnosti relikvie  košických mučeníkov 

15.8.2021. Uctiť si ich ostatky a uvažovať o ich živote budeme mať možnosť pri svätých omšiach. 
 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

   
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
   
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
 

Upratovanie kostola: 

  

 
 

 


