
25. nedeľa v cezročnom období(19.9.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov, sp. 

Utorok: Sv. Matúša, apoštola, evanjelistu, sviatok 

Štvrtok: Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka  

Nedeľa: 26. nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Mária Selveková, Štefan, Milan 
Utorok 7.00 Úmysel kňaza 

Streda 18.30 Za zdr. a B. pož. pre rod. Hybenovú a Regitkovú 

Štvrtok 18.30 Úmysel kňaza 
Piatok 18.30 Úmysel kňaza 
Sobota 10.00 

18.30 

birmovka 

Za veriacich farnosti 

Nedeľa 

26.9.2021 
8.00 

11.00 

+ Gabika 

Úmysel kňaza 

 Upratovanie kostola: Prosíme zabezpečiť rodičov birmovancov v piatok o 19.00. Pán Boh 

zaplať! 

 Ruža mužov na DKÚ 50 Eur. Pán Boh zplať! 

 Skladať sa na náklady organizácie slávnosti birmovky je určené 10 Eur na birmovanca(z 

prostriedkov sa uhradí veľkoplošná obrazovka a kvetinová výzdoba). Peniaze treba dať niekomu 

z animátorov alebo kňazov najneskôr do generálky vo štvrtok vrátane. 

Vysluhovanie sviatosti birmovania vo farnosti Veľká Lomnica sa uskutoční v sobotu 

25.9.2021 o 10.00. V kostole podľa platných opatrení budú rezervované miesta len pre 

birmovancov. Birmovní rodičia a ostatní príbuzní využijú miesta vonku pri veľkoplošnej 

obrazovke. Birmovní rodičia prídu do kostola po kázni, aby sa mohli postaviť za svojho 

birmovanca počas obradu birmovania a položiť pravú ruku na pravé plece. Skúšať 

birmovancov budeme v utorok od 18.00 a v stredu od 19.00 v kostole. Generálka a nácvik 

bude vo štvrtok o 19.00. Spoločná svätá spoveď pre birmovancov a birmovných rodičov bude 

v piatok od 15.00 do svätej omše. Ostatní rodinní príslušníci nech využijú spovedanie pred 

každou svätou omšou počas týždňa. 
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). 

 Biskupi Slovenska vyhlasujú na budúcu nedeľu vo všetkých slovenských kostoloch zbierku 

na pomoc pre núdznych na Kube. 
Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 17.30  
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 

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



 


