
26. nedeľa v cezročnom období(26.9.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 26. nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 

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

Štvrtok: Sv. Hieronyma, kňaza, učiteľa C., spomienka 

Piatok: Sv. Terézie z Lisieux, panny, učiteľky C., spomienka 

Sobota: Sv. Anjelov strážcov, spomienka  

Nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Andrej Petras a František a Mária Poráč 
Utorok 7.00 + Karol a + z rod. Lackovej 

Streda 18.30 Úmysel kňaza 

Štvrtok 18.30 Za živých členov 4. ruže 
Piatok 18.30 + Adriana Marhefková 
Sobota 17.00 

18.30 

+ Michal 

Úmysel kňaza 

Nedeľa 

3.10.2021 
8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre rod. Neupauerovú a Matoušekovú 

Za veriacich farnosti 

 Upratovanie kostola: Rodiny: Kretová, Dufalová, Tomaškovičová, Kubátová a Kancírová 

ml. Pán Boh zaplať! 

 Dnes je 107. svetový deň migrantov a utečencov. 

 Bohu známa na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

 Dnes je zbierka na pomoc pre núdznych na Kube. 

 Pozývame birmovancov, ktorí majú záujem na stretnutie s animátormi v piatok po sv. omši 

a v sobotu o 10.00 na fare. 

 V stredu po svätej omši bude na fare stretnutie miništrantov. 

 V piatok o 18.30 bude detská svätá omša. Nácvik spevu bude o 17.30 na fare. 
 Pre okresy v červenej farbe podľa covid automatu: svätá omša v sobotu večer 17.00, 18.30 pre 

nezaočkovaných(25 percent kapacity, odstupy, respirátory a dezinfekcia, evidencia) a v nedeľu 

o 8.00 pre nezaočkovaných(25 percent kapacity, odstupy, respirátory a dezinfekcia, evidencia) 

a o 11.00 pre zaočkovaných(rúška, dezinfekcia, odstupy, počet bez obmedzenia, evidencia). 

 Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok od 8.00 do 10.00 a od 17.00 do svätej 

omše. V piatok od 17.00 do svätej omše. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda 

 
Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 17.30  
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
   
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  

 Pre okresy v červenej farbe podľa covid automatu: svätá omša v sobotu večer 17.30 pre 

zaočkovaných(25 percent kapacity, odstupy, respirátory a dezinfekcia, evidencia) a v nedeľu o 9.30 

pre nezaočkovaných(rúška, dezinfekcia, odstupy, počet bez obmedzenia, evidencia). 

 Vo štvrtok bude detská svätá omša. 

Spovedať pred prvým piatkom budeme v stredu od 16.30 do svätej omše. Ku chorým sa 

pôjde v stredu od 16.00. 
 



 


