
23. nedeľa v cezročnom období(5.9.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období 

Utorok: Marka Križina, Melichara Grodzieckeho, Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov, sp. 

Streda: Narodenie Prebl. Panny Márie, sviatok  

Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 Úmysel kňaza 
Utorok 7.00 + Ján Kaňuk a + z rodiny 

Streda 18.30 + Anna, Julius a + z rod. Šimkovej, Tatarovej, Kancirovej 

Štvrtok 18.30 + Ján Horník 
Piatok 18.30 + Alžbeta a Jozef Petro 
Sobota 18.30 Úmysel kňaza 

Nedeľa 

12.9.2021 
8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre Máriu Lapšanskú 

+ Jozef, Mária, Júlia, Friedrich, Milan, František, Jozef 
 Upratovanie kostola: rod. Duračinská, Buryová, Špinerová ml. a Šulejová Ľubomíra, Funketová 

Mária. Pán Boh zaplať! 

Bohu známa na potreby farnosti 30 Eur, Bohu známa na potreby farnosti 100 Eur, Bohu známa na 

kostol 100 Eur, Bohu známy na kostol 50 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 v nasledujúcom týždni: skupina č.1 piatok 17.00 v kostole, 

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

a skupina č. 5 piatok o 17.30 na fare. 

Pre okresy v oranžovej farbe podľa covid automatu: svätá omša v sobotu večer 18.30 

a v nedeľu ráno o 8.00 pre nezaočkovaných(obsadené každé druhé miesto a 20 percent na sedenie t.j. 

50 ľudí, rúška a dezinfekcia) o 11.00 pre zaočkovaných(rúška a dezinfekcia, počet bez obmedzenia). 

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

   
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
   
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
 Pre okresy v oranžovej farbe podľa covid automatu: svätá omša v sobotu večer 17.30 pre 

nezaočkovaných(20 percent kapacity, odstupy, rúška a dezinfekcia) a v nedeľu o 9.30 pre 

nezaočkovaných(rúška, dezinfekcia, odstupy). 

 
 

 


