
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6.10.2019) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Ružencovej Panny Márie, spomienka 

Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok  18.30 Za živých a + členov 1. ruže 

Utorok   7.30 + Anna 

Streda 18.30 Za živé členky 6. ruže 

Štvrtok 18.30 + Hanka 

Piatok 18.30 + Jozef a Antónia Lacko a + z rod. Jendrekovej 

Sobota 18.30 + Mária a Anton Remiáš 

Nedeľa 

13.10.2019 

  8.00 

11.00 

+ Marta(výročná) 

Za zdr. a B. pož. pre Annu 
Upratovanie kostola: rodina: Endredyová a Petrasová Anna, Krajčová Tonka, Petras Ondrej, 

Neupauerová Ružena. Pán Boh zaplať! 

 Dnes po prvej svätej omši sa pôjde ku chorým. 

 Dnes poobede o 14.30 bude ružencová pobožnosť. Ostatné dni v týždni začína októbrová 

pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. 

 Zbierka na kostol z minulej nedele bola v sume 667,70 Eur. Pán Boh zaplať! 

 V stredu po sv. omši bude adorácia Spoločenstva Ježišovho veľkňazského srdca. 

 Vo štvrtok o 19.30 bude na fare manželské stretko. 

 Stanislav Zavacký, syn Vladislava a Vlasty rod. Čauderovej, nar. v Poprade, bývajúci vo V. 

Lomnici a Barbora Čupková, dcéra Petra a Andrei rod. Petrasovej, nar. v Kežmarku, bývajúca v Kežmarku. 

Ohlasujú sa tretí raz. 

Z piatej ruže na kostol 100 Eur, zo svadby manželov Stoklasových na kostol 50 Eur. Pán Boh 

zaplať! 

Výťažok z charitatívneho jarmoku počas dňa farnosti 630 Eur bude odoslaný na misiu Jána Piataka 

do Bolívie. Pán Boh zaplať! 

V piatok bude sv. omša za účasti detí a mládeže. Pred sv. omšou o 17.30 bude na fare nácvik spevu. 

V utorok okrem rannej sv. omše bude aj pohrebná o 14.00 zosnulého Michala Závackého. 

Nasledujúci piatok po sv. omši bude na fare mládežnícke stretko, v sobotu o 15.00 bude na fare 

stretko dievčat. 

Erkári prosia svojich členov o ročný príspevok 2 Eur(dieťa) a 3 Eur(osoba nad 15 r.), ktoré treba 

odovzdať animátorom Erka.  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

   

Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
Sobota - Upratovanie kostola: 

Vška sumy zbierky na kostol z minulej nedele: 

Vo štvrtok bude detská sv. omša. Pred sv. omšou o 17.00 bude v sakristii nácvik spevu. 

 


