
29. nedeľa v cezročnom období(17.10.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Sv. Lukáša, apoštola, evanjelistu, sviatok 

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

Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období(misijná nedeľa) 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Ján a Mária Lapšanský 
Utorok 7.00 Za našich duchovných otcov 

Streda 18.30 + František Mlaka 

Štvrtok 18.30 Za + členky 2. ruže 
Piatok 18.30 + Štefan, Ján, Adam, Mária, František 
Sobota 17.00 

18.30 

Úmysel kňaza 

+ Lenka Dzivjaková 
Nedeľa 

24.10.2021 
8.00 

11.00 

Za živých členov 1. ruže 

+ Anna, František a + z rod. Surovčákovej 

 Upratovanie kostola: Rodiny: Adamcová, Kocianová a Karkošková Katka, Imrichová Anna, 

Štefaňáková Viera. Pán Boh zaplať! 

 Z pohrebu Evy Kopkašovej na kostol 50 Eur, Bohu známi na potreby farnosti 100 Eur, 

Bohu známi na kostol 100 Eur, 4. ruža na Kubu 25 Eur, zo svadby manželov Leštachových na 

kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať!  

 V piatok o 18.30 bude detská svätá omša. Nácvik spevu bude o 17.30 na fare. 

 V nedeľu(dnes) o 14.30 bude ružencová októbrová pobožnosť. 
 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 OTP(25 percent kapacity, odstupy, respirátory a dezinfekcia, evidencia) a o 11.00 pre 

zaočkovaných(rúška, dezinfekcia, odstupy, počet bez obmedzenia, evidencia). 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Po obidvoch svätých omšiach bude v kostole 

burza výrobkov, ktoré urobili deti a mládež. Výťažok bude určený na podporu misijnej činnosti 

Jána Piataka. 

 

 
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(respirátory a dezinfekcia, evidencia) a v nedeľu o 9.30 pre OTP(respirátory, 

dezinfekcia, odstupy, 25 percent kapacity, evidencia). 

 Vo štvrtok bude detská svätá omša. 
 

 


