
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (9.12.2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 
Štvrtok: Sv. Lucie, panny, mučenice, spomienka 

Piatok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa C., spomienka 

Nedeľa: Tretia adventná nedeľa(Gaudete) 
 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 + Rozália, Sebastián 

Utorok   6.00 + z rod. Florek, Hrivňák, Kužel 

Streda   6.00 + Anna, Michal Kret 

Štvrtok 17.30 + Ján, Helena Petras 

Piatok 17.30 + Štefan a + z rod. Heldák a Kollár 

Sobota 17.30 + Miroslav, Radoslav, Jozef, Ľuboš 

Nedeľa 

16.12.2018 

  8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre Rudolfa 

+ Tomáš, Anna, Milan 
  V stredu Vás spoločenstvo Ježišovho veľkňazského srdca pozýva na adoráciu za kňazov po rorátnej 

sv. omši. Ruženec sa v tento deň pomodlite individuálne. 

 Vo štvrtok po svätej omši bude eucharistická adorácia. 

Sobota - Upratovanie kostola: Bašistová ml., rodiny: Dupľaková, Nalepková, Čižiková a Majerčáková. 

Pán Boh zaplať! 

 Dnes po prvej svätej omši sa ide ku chorým so svätým prijímaním. 

 Milodary: Zo 6. ruže na charitu 30 Eur, bohuznáma na kostol 50 Eur, 7. ruža na charitu 30 Eur, 2. 

ruža na charitu 30 Eur, 1. ruža na charitu 30 Eur. Pán Boh zaplať! 

 Zbierka na charitu bola vo výške 480,70 Eur. Pán Boh zaplať! 

 Na budúcu nedeľu 16.12.2018 od 14.00 do 17.00 bude spoločná spoveď pred Vianocami 

s výpomocou viacerých kňazov. Prosíme využite túto príležitosť! 

 Vo štvrtok o 16.00 bude na fare stretnutie koledníkov Dobrej noviny. V sobotu bude v kostole 

v Ľubici o 10.00 hod vysielacia pobožnosť a sv. omša za účasti otca biskupa. V sobotu je odchod zo 

Studeného potoka o 8.50, treba si vziať niečo na jedenie a 50 centov, návrat približne o 15.00 hod. 

Koledovanie v našej farnosti bude 6.1 2019. 

 Vzadu na stolíku sú hárky, na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí si želajú v tomto roku posvätenie 

príbytku(koledu). Presný rozpis a priebeh koledovania aktuálne vyhlásime. 

 V piatok bude sv. omša za účasti detí a mládeže a hodinu pred sv. omšou bude nácvik spevu na fare. 

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------– 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

Sobota 16.30  

Nedeľa   9.30  
  

 Vo štvrtok bude sv. omša za účasti detí a mládeže. Pred sv. omšou nácvik spevu a po sv. omši stretko 

na miestnom OcÚ. 

 Z krstu Grétky Pavligovej na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

 Výška zbierky na charitu 135 Eur. Pán Boh zaplať! 

Sobota - Upratovanie kostola: 

 Spoločná spoveď pred Vianocami bude na budúcu nedeľu 16.12 2018 od 14.00 do 15.00. 


