
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (2.9.2018) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža, učiteľa C., spomienka 

Piatok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho, Štefana Pongráca, kňazov mučeníkov sp. 

Sobota: Narodenie Panny Márie, sviatok 

Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------- 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok  18.30 + z rodiny Funketovej 

Utorok       7.30 Za zdr. a B. pož. pre Mariána Pištu 

Streda   18.30 + Ján Hanko 

Štvrtok  18.30 + z rod. Kollárovej a Štofaňákovej 

Piatok     17.30! Za zdr. a B. pož. pre Milana a jeho rodinu 

Sobota   18.30 + Ján Kaňuk 

Nedeľa 

9.9.2018 

  8.00 

11.00 

+ Mária Romaňáková 

Za veriacich farnosti 
1. Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto: 

štvrtok: doobeda od  8.00 hod. do 10.00 hod., poobede od 16.30 - do sv. omše – deti a mládež! 

V piatok ku chorým od 8.00 hod., v kostole od 16.30 hod. - do sv. omše  

2. Na nástenke aj na internete je nový rozpis lektorov na obdobie september až november.  
3. Štvrtok - Po sv. omši bude eucharistická adorácia – za požehnanie podujatia: Deň farnosti. 

4. Sobota - Upratovanie kostola: Rodiny: Ferenčáková, Galiková, Blaščáková, Karkošková a Karkošková 

Eva. Prosíme tých, ktorí nemôžu prísť upratovať, aby si našli náhradu alebo sa s niekým vymenili.  

5. Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Šimon, syn Róberta a Anny rodenej Gancarčíkovej, narodený 

v Poprade, bývajúci v Poprade a Hana Kretová, dcéra Michala a Anny rodenej Lizákovej, narodená 

v Kežmarku, bývajúca vo Veľkej Lomnici. Ohlasujú sa tretí raz. Kto vie o nejakej prekážke nech to 

nahlási na fare. Sobášny obrad bude v piatok 7.9.2018 o 15.00 vo farskom kostole vo Veľkej Lomnici. 

6. V pondelok pri sv. omši bude Veni sancte, vzývanie Ducha Svätého pre žiakov a študentov na 

začiatok školského roka. 

7. V pondelok po sv. omši bude stretnutie farskej pastoračne rady kvôli organizácii Dňa farnosti. 

Taktiež prosíme tých, ktorí sa chcú zapojiť a pomôcť pri tomto podujatí, aby prišli v pondelok 

po večernej sv. omši na faru. 
8. Milodary: Bohuznáma na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

9. V nedeľu 9.9.2018 sa uskutoční Deň farnosti Veľká Lomnica. Sv. omša o 11.00 bude vonku 

v kostolnom dvore a ňou sa začne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Pozývame 

rodičov, starých  rodičov aj deti. Nevarte obed,  bude guláš a zábavný program. Bližšie informácie 

budú na plagáte. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Piatok 17.30  

Sobota 17.30  

Nedeľa   9.30  

 

1. Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu od 16.00 v kostole do sv. 

omše a ku chorým sa pôjde od 15.00 
2. Sobota - Upratovanie kostola:  
 


