
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (23.9.2018) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Štvrtok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 

Sobota: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok 

Nedeľa: 26. nedeľa v cezročnom období 
 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok  18.30 + Ján a Anna 

Utorok       7.30 Za zdravie a Božie požehnanie Jany 

Streda   18.30 + Helena Vojteková (zo 6. ruže) 

Štvrtok  18.30 Úmysel celebranta 

Piatok     17.30! + Pavol Dzina (výročná) 

Sobota   18.30 + Michal a Milan 

Nedeľa 

30.9.2018 

  8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre Igora a jeho rodinu 

Za veriacich farnosti 
Štvrtok - Po sv. omši bude eucharistická adorácia – za našich žiakov a študentov. 

Sobota - Upratovanie kostola: Anna Imrichová, rodiny: Štefaňáková, Adamcová, Kurňavová 

a Kulangová. 

Zbierka na kostol činila: 494,30 Eur. Pán Boh zaplať! 

V piatok bude sv. omša za účasti detí a mládeže. 

Milodary: Zo svadby novomanželov Galajdových na kostol 100Eur. Pán Boh zaplať! 

Sviatosť manželstva chcú prijať Juraj Hyben, syn Pavla a Kataríny rodenej Šestákovej, narodený 

v Bratislave, bývajúci v Hamuliakove a Silvia Regitková, dcéra zosnulého Jána a Štefánie rodenej 

Svitanovej, narodená v Kežmarku, bývajúca vo Veľkej Lomnici. Ohlasujú sa tretí raz. Kto vie o nejakej 

prekážke, nech to nahlási na fare. Sobáš so sv. omšou bude v piatok 28.9.2018 o 15.30 vo farskom kostole 

vo Veľkej Lomnici. 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav Galik, syn Ľubomíra a Janky rodenej Melegovej, narodený 

v Kežmarku, bývajúci vo Veľkej Lomnici a Kristína Martinkovičová, dcéra Mareka a Lenky rodenej 

Patakyovej, narodená v Poprade, bývajúca v Poprade. Ohlasujú sa druhý raz. Kto vie o nejakej prekážke, 

nech to nahlási na fare. 

 Sv. manželstva chcú prijať: Erik Rajštater, syn Mariána a Marty rod. Šterbákovej, narodený 

v Poprade, bývajúci vo Svite a Jana Petrasová, dcéra Jána a Anny rod. Ferenčákovej, narodená v Kežmarku, 

bývajúca vo Veľkej Lomnici. Ohlasujú sa prvý raz. Kto vie o nejakej prekážke, nech to nahlási na fare. 

 V pondelok okrem večernej sv. omše bude aj pohrebná o 14.00 zosnulého Jozefa Ševca. 

 Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizácie a priebehu Dňa 

farnosti(starostovi obce, členom pastoračnej rady farnosti, zástupcom hnutí a spoločenstiev a všetkým 

ochotným dobrovoľníkom). Pán Boh zaplať! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– --------------------– 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Sobota 17.30  

Nedeľa   9.30  
Sobota - Upratovanie kostola:  

Vo štvrtok bude detská svätá omša. Pred sv. omšou bude na obecnom úrade nácvik spevu a po sv. omši 

tiež na obecnom úrade stretko. 

Výnos zbierky na kostol v Starej Lesnej činil: ................ Pán Boh zaplať! 


