
24. nedeľa v cezročnom období(12.9.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, učiteľa C., spomienka  

Utorok: Povýšenie Svätého Kríža, sviatok 

Streda: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky SVK, slávnosť 

Štvrtok: Sv. Kornela, pápeža, Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka  

Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Anna, Štefan a Anna 
Utorok 7.00 Úmysel kňaza 

Streda 
7.00 

10.00 

+ z rod. Gureckej a Zajacovej 

Úmysel kňaza 

Štvrtok 18.30 Za zdr. a B. pož. pre Margitu 
Piatok 18.30 Za zdr. a B. pož. pre Máriu 
Sobota 17.00 

18.30 

Úmysel kňaza 

Za zdr. a B. pož. pre Vojtecha a Zdenku 

Nedeľa 

19.9.2021 
8.00 

11.00 

Za požehnanie manželov Lapšanských a deti 

Za zdr., B. pož. a poďakovanie Hanky(50 r.) 

 Upratovanie kostola: Funketová Mária, rod. Duračinská, Penxová, Hnatová a Rusnáková. 

Pán Boh zaplať! 

Jubilanti Šoltýsovi na kostol 50 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. 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). Najbližšie spoločné stretnutie birmovancov bude na budúci piatok 

o 19.00 v kostole. Birmovanci dostanú otázky na skúšku a dozvedia sa presné termíny a časy 

skúšky, spoločnej spovede, nácviku na slávnostnú svätú omšu a čas svätej omše 

s vysluhovaním birmovky. 
Pre okresy v oranžovej farbe podľa covid automatu: svätá omša v sobotu večer 17.00, 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). 

V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom je 

poďakovanie za úrodu. 

Nasledujúci piatok pozývame deti na spevokol o 17.00 na faru a tiež na detskú svätú omšu 

o 18.30. 
 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 17.30  
Streda 8.30  
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 

zaočkovaných(rúška, dezinfekcia, odstupy, počet bez obmedzenia). 

 



 

 


