
21. nedeľa v cezročnom období(22.8.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 21. nedeľa v cezročnom období 

Utorok: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 

Piatok: Sv. Moniky, spomienka 

Sobota: Sv. Augustína, biskupa, učiteľa C., spomienka 

Nedeľa: 22. nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Štefan Heldák a + z rod. Heldákovej a Kolárovej 
Utorok 7.00 Úmysel celebranta 

Streda 18.30 Úmysel celebranta 

Štvrtok 18.30 + Ján, Helena, Veronka Petras 
Piatok 18.30 Za zdr. a B.pož. pre rod. Talafu Emila 
Sobota 18.30 Úmysel celebranta 

Nedeľa 

29.8.2021 
8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre manželov Šoltýsových(50 r. sob.) 

+ Antonín, Zdenko, Mária, Jozef Tabák 

  

Upratovanie kostola: rod. Repeľová, Talafová, Madejová, Košárová a Petrová. 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. 

 Zo 6.ruže na farnosť 200 Eur, Bohu známa 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). 

Termíny stretnutí s animátormi: skupina č.1 piatok 27.8.2021 17.00 v kostole, skupina 

č.2 sobota 28.8.2021 10.00 na fare, skupina č.3 piatok 27.8.2021 po sv. omši, skupina č.4 

piatok 27.8.2021 po sv. omši a skupina č. 5 piatok 27.8.2021 o 17.30 na fare. 

Zbierka na kostol bola v sume 487,60 Eur. Pán Boh zaplať! 

Registrovať sa na jednotlivé podujatia počas návštevy svätého otca na Slovensku je možné 

tu: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Ak by bol dostatočný záujem ísť spoločne do Prešova, 

objednáme autobus. Zapísať sa do sakristie môže prísť ten, kto už je zaregistrovaný a spĺňa všetky 

podmienky(očkovanie). 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na DKÚ. 
 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

   
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
   
Sobota 15.00 sobášna 
Nedeľa 9.30  

 

V sobotu 28.8.2021 o 15.00 uzavrú sviatosť manželstva pri svätej omši Miroslav Babjak 

a Simona Kubovová. 

http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https%3A//registracia.navstevapapeza.sk/sk/


 

 
 

 


