
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBD. (4.10.2020) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období 

Streda: Ružencová Panna Mária, spomienka 

Nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 18.30 + Michal Zavacký(1. výr.) 

Utorok 7.30 Za zdr. a B. požehnanie pre Máriu 

Streda 18.30 Za zdravie Jána 

Štvrtok 18.30 + Milan Imrich 

Piatok 18.30 + Tomáš, Anna a Mária 

Sobota 18.30 + rodičia Tokárovi a Kubušovi 

Nedeľa 

11.10.2020 

  8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. rod. Karola Petra(z príležitosti 50 r. života) 

Za veriacich farnosti 

Upratovanie kostola: rod.: Regitková, Petrasová, Dichevniková, Mišková a Karkošková 

Katarína. Pán Boh zaplať! 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Štefaňák, syn Petra a Vlasty rod. Kičurovej, 

narodený v Poprade, bývajúci vo Veľkej Lomnici a Denisa Rožárová, dcéra Richarda a Ley rod. 

Ihnačákovej, narodená v Poprade, bývajúca v Kežmarku. Ohlasujú sa tretí raz. Kto vie o nejakej 

prekážke, nech to nahlási na fare. 

 V roku 2021 bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. Prihlášku si bude 

možné vyzdvihnúť v pracovných dňoch po svätej omši do 10.10.2020. Dolná veková hranica 

kandidátov je 8. ročník ZŠ. 

 Dnes poobede ružencová pobožnosť nebude. 

 V platnosti sú krízové opatrenia proti šíreniu ochorenia kovid-19, podľa ktorých sa môže 

zúčastniť na svätej omši maximálne 50 ľudí. Preto v nedele budú pri vstupe do kostola vstupné 

žetóny, ktoré si účastník vyzdvihne a po svätej omši ho vráti naspäť do košíka. Žetóny sa budú 

dezinfikovať. Kto už nebude mať žetón, nech ostane počas svätej omše vonku. Zároveň KBS 

vyhlásila všeobecný dišpenz od účasti na svätej omši platný do odvolania. Všetky ostatné opatrenia 

naďalej platia. 

 4. ruža na Boží hrob 20 Eur, bohuznáma na kostol 20 Eur, bohuznáma na potreby fary 

20Eur, z krstu Niny Žembovej na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

 Úmysly svätých omší je možné nahlásiť zatiaľ len telefonicky. 

  Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

 

Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

   

Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  

 

 


