
DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK (19.1.2020) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období 

Utorok: Sv. Agnesy, panny, mučenice, spomienka 

Piatok: Sv. Františka Saleského, biskupa, učiteľa C., spomienka 

Sobota: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 

Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období (Nedeľa Božieho Slova) 

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 17.30 + Baltazár a Anna a + z rod. Lapšanský 

Utorok   7.30 + Jozef Hnat 

Streda 17.30 + Matej, Martin a Mária 

Štvrtok 17.30 + Šimon, Mária a Ján a + z rod. Britaňák 

Piatok 17.30 + Katka, Katarína a Martin Ilenčík 

Sobota 17.30 + Anna, Tomáš, Milan, Mária 

Nedeľa 

26.1.2020 

  8.00 

11.00 

+ Mária, Štefan Sedlický 

+ Michal, Vojtech, Mária, Jozef, Pavol a Miloš 
 

Upratovanie kostola: rodiny: Solárová, Baksová a pani: Jana Bašistová, Darina Remiášová, Monika 

Hricová. Pán Boh zaplať! 

 Od 18. do 25 januára 2020 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 Vo štvrtok po svätej omši bude adorácia. 

V piatok bude svätá omša za účasti detí a mládeže, pred svätou omšou bude o 16.30 na fare nácvik 

spevu. Po svätej omši bude na fare stretnutie miništrantov. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. 

Pozývame všetky deti a mládež na karneval v sobotu 25.1.2020 o 13.00 v telocvični ZŠ. Okrem 

masky si treba doniesť nejakú sladkosť a prezúvky (platí aj pre doprovod). Záver podujatia je naplánovaný 

na 16.00. 

Do konca januára je možnosť vyzdvihnúť si na fare prihlášku k prvému svätému prijímaniu pre tie 

deti, ktoré nechodia do ZŠ Veľká Lomnica a chcú pristúpiť k prvému svätému prijímaniu vo farskom 

kostole vo Veľkej Lomnici. Slávnosť prvého svätého prijímania bude v dvoch termínoch, prvý termín - 

deti, ktoré nenavštevujú ZŠ Veľká Lomnica = 24.5.2020, druhý termín - deti zo ZŠ Veľká Lomnica = 

31.5.2020 - tým rozdáme prihlášky na hodine náboženskej výchovy. 
 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

 
Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

   

Sobota 16.30  

Nedeľa   9.30  

 
Sobota - Upratovanie kostola: 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. 

Vo štvrtok bude detská svätá omša, pred svätou omšou bude o 16.00 v sakristii nácvik spevu.  

Do konca januára je možnosť vyzdvihnúť si prihlášku k prvému svätému prijímaniu. 

 

 


