
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (14.10.2018) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok:  Sv. Terézie od Ježiša, panny, učiteľky C., spomienka 

Streda:  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa, mučeníka, spomienka 

Štvrtok:  Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 

Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období 
 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok  18.30 Za zdravie Jozefa 

Utorok       7.30 + Anna, Ján 

Streda   18.30 + Jakub, Zuzana, Jozef Dudžák 

Štvrtok  18.30 + Magdaléna, Katarína, Michal, Irena 

Piatok     17.30! + Jozef Kužel(výročná) 

Sobota   18.30 + Patrik a + z rod. Greňa 

Nedeľa 

21.10.2018 

  8.00 

11.00 

+ z rod. Kozub 

ZBP rod. Kovalčík a Vozár  
 

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. 

 Vo štvrtok 18.10. je možnosť zapojiť sa do iniciatívy milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete. 

 V piatok bude svätá omša za účasti detí a mládeže. Pred sv. omšou bude nácvik spevokolu. 

Sobota - Upratovanie kostola: Kelnerová, Kišková, Džurňáková, Gurovičová a Hriňaková. 

Dnes je zbierka na kostol.  

Milodary: Z pohrebu Mirka Chovana na kostol 100 Eur. Bohuznámi na kostol 100 Eur. Pán Boh 

zaplať! 

 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 tretí raz. Kto vie o nejakej prekážke, nech to nahlási na fare. Sobáš 

so sv. omšou bude v sobotu 20.10.2018 o 16.00 vo farskom kostole vo Veľkej Lomnici. 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: Vladimír Režník, syn Mariána a Johany rod. Fertaľovej, narodený 

v Bardejove, bývajúci vo Fričkovciach a Vladimíra Šmáliková, dcéra Vladimíra a Ireny Tabákovej rod. 

Vatychovej, narodená v Kežmarku, bývajúca vo Veľkej Lomnici. Ohlasujú sa druhý raz. Kto vie o nejakej 

prekážke, nech to nahlási na fare. 

 Na budúcu nedeľu, ktorá je misijnou nedeľou, bude zbierka na misie. Prvú svätú omšu o 8.00 bude 

celebrovať Vdp. Ľubomír Nemeš, farský administrátor v Hnilčíku(, ktorý pôsobil v Ekvádore). 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– --------------------– 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Sobota 17.30  

Nedeľa   9.30  
Sobota - Upratovanie kostola: 

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

tiež na obecnom úrade stretko. 

V nedeľu 28.10.2018 po sv. omši, ktorú bude celebrovať Vdp. dekan z Kežmarku Ján Kuboš, sa 

uskutoční posviacka novej kaplnky v Starej Lesnej. 


