
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (30.9.2018) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok: Sv. Terézie z Lisieux, panny, učiteľky Cirkvi, spomienka 

Utorok: Sv. anjelov strážcov, spomienka 

Štvrtok: Sv. Františka Assiského, spomienka 

Nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období 
 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok  18.30 + Marek Guzi 

Utorok       7.30 Na úmysel celebranta 

Streda   18.30 + Peter Pitoňák 

Štvrtok  18.30 + Helena Repaská 

Piatok     18.30! + Anna Fukoňová (výročná) 

Sobota   18.30 Na úmysel celebranta 

Nedeľa 

7.10.2018 

  8.00 

11.00 

Za veriacich farnosti 

Za zdravie a Božie požehnanie Jozefa 
Štvrtok - Po sv. omši bude eucharistická adorácia – za duchovné povolania. 

 Modlitba svätého ruženca bude v pondelok až sobotu pol hodinu pred sv. omšou a v nedeľu poobede 

o 14.00. 

Sobota - Upratovanie kostola: Anna Gurecká, Terka Gurecká, Lucka Šulejová, Mária Kisková a rodina 

Havranková.  

Milodary: Z pohrebu Jozefa Ševca na kostol 100Eur. Zo svadby novomanželov Hybenových 100 Eur. 

Pán Boh zaplať! 

 Spovedať pred prvým piatkom v mesiaci sa bude vo štvrtok od 8.00 do 10.00 a poobede od 16.30 do 

sv. omše. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda. V piatok sa bude spovedať od 16.30 do sv. omše. 

Sviatosť manželstva chcú prijať Mgr. Ján Melník, syn Jozefa  a Jany rodenej Hajtmanovej, narodený 

v Kežmarku, bývajúci vo Veľkej Lomnici a Mgr. Gabriela Stašáková, dcéra Jaroslava a Márie rodenej 

Ridarčíkovej, narodená v Košiciach, bývajúca v Haniske. Ohlasujú sa prvý a druhý raz. Kto vie o nejakej 

prekážke, nech to nahlási na fare.  

 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 tretí 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. 

 Úmysly na október, november a december sa budú zapisovať v pondelok po sv. omši v sakristii. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– --------------------– 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Piatok 17.30 BBSJ 

Sobota 17.30  

Nedeľa   9.30  
Sobota - Upratovanie kostola: 

Spovedať pred prvým piatkom sa bude v stredu od 16.00 do sv. omše a od 15.00 sa pôjde ku chorým.  

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

tiež na obecnom úrade stretko. 

 


