
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (21.10.2018) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok: Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 

Štvrtok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours, sviatok 

Piatok: Výročie posviacky farského kostola sv. Kataríny, slávnosť 

Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období 
 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok  18.30 + Štefan Kiška (výročná) 

Utorok       7.30 + František, Mária, Anna, Lukáš 

Streda   18.30 + Rozka, Jozefína, Tonka 

Štvrtok  18.30 + Anton st., Anna, Anton ml. 

Piatok     17.30! + z rod. Dvorský, Bartoš, Šaling 

Sobota   
15.00 

18.30 

Sobášna svätá omša 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petras 

Nedeľa 

28.10.2018 

  8.00 

11.00 

Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu (40 rokov života) 

Za jubilujúcich manželov Ladislava a Máriu (50 rokov manželstva) 
 

Dnes je zbierka na misie.  

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

o 14.00. 

Štvrtok - Po sv. omši bude eucharistická adorácia – za diecézu a farnosť pri príležitosti výročí 

posviacok chrámov. 

 V piatok 26. 10. je modlitbový duchovný most medzi našou farnosťou a kňazským seminárom 

biskupa Jána Vojtaššáka. Povzbudzujeme vás k obetiam a modlitbám za bohoslovcov a nové kňazské 

a rehoľné povolania. 

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

Sobota - Upratovanie kostola: Lešková, Šmalová, Šulejová, Maková a Langová. 

 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 tretí raz. Sv. omša 

s vyslúžením sviatosti manželstva bude v sobotu 27. 10. o 15.00. Kto vie o nejakej prekážke, nech to nahlási 

na fare. 

 Cez budúci víkend sa mení letný čas na zimný, teda posúva sa o hodinu naspäť (z 3.00 na 2.00) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------– 

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.  

V piatok 26. 10. je modlitbový duchovný most medzi našou farnosťou a kňazským seminárom biskupa 

Jána Vojtaššáka. Povzbudzujeme vás k obetiam a modlitbám za bohoslovcov a nové kňazské a rehoľné 

povolania. 

Na budúcu nedeľu 28.10.2018 po sv. omši, ktorú bude celebrovať Vsdp. dekan z Kežmarku Ján Kuboš, 

sa uskutoční posviacka novej kaplnky Božského srdca Ježišovho v Starej Lesnej. 

Cez budúci víkend sa mení letný čas na zimný, teda posúva sa o hodinu naspäť (z 3.00 na 2.00) 


