
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (15.12.2019) 

Liturgický kalendár týždňa: 
 

Nedeľa: Tretia adventná nedeľa (gaudete) 

 

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa 

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
Pondelok   6.00 + František, Žofia, Jozef, Anna 

Utorok   7.00 Za zdr. a B. pož. pre rodiny: Guziovú, Gregovú a Dzinovú 

Streda   7.00 + Marko 

Štvrtok 18.30 + Elena Petrasová 

Piatok 18.00 + Mária, Bernarda a Alžbeta 

Sobota 18.00 + Irena, Helena, František, Miluška a Mária 

Nedeľa 

22.12.2019 

  8.00 

17.30 

+ z rodiny Ferenčákovej a Britaňákovej 

+ Matej a + z rodiny Baranovej a Kandrovej 
  

Vo štvrtok po svätej omši bude adorácia. 

Upratovanie kostola: rodiny: Štefaňáková, Adamcová, Kurňavová, Kulangová, Gurecká, 

Gandžalová, Šulejová. Pán Boh zaplať! 

Bohuznámy na kostol 10 Eur, z krstu Zuzany Šoltysovej na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

 V nedeľu 22.12.2019 od 14.00 do 17.00 bude v našej farnosti spoločná svätá spoveď pred 

Vianocami s výpomocou viacerých kňazov. Prosíme, využite túto príležitosť! 

 V sobotu 21.12.2019 o 15.00 bude na fare stretko koledníkov Dobrej noviny. 

 Srdečne ďakujeme všetkým mladým eRkárom za ochotnú službu a kvalitnú organizáciu 

celého sobotňajšieho programu vysielania koledníkov Dobrej noviny. 

 Vzadu na stolíku sú dátumy a rozpis ulíc na tohtoročnú koledu – kňazské požehnanie 

domov a rodín. Prosíme všimnite si to a zapíšte sa. Ďakujeme za pochopenie. 

 Do sakristie treba prísť nahlásiť do budúcej nedele adresy a mená chorých, ktorý chcú pred 

vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu prísť do kostola. Pravidelných prvopiatkárov 

netreba hlásiť. Návšteva chorých bude 23.12. v pondelok. 

 

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Utorok 16.30  

Streda   8.00  

Štvrtok 17.30  

   

Sobota   8.00  

Nedeľa   9.30  
 

Sobota - Upratovanie kostola: 

V nedeľu 22.12.2019 od 14.00 do 15.00 bude spoločná svätá spoveď pred Vianocami. 

Prosíme, využite túto príležitosť! 

Vzadu na stolíku je potrebné zapísať sa na koledu – kňazské požehnanie domov a rodín. 

Budeme požehnávať v nedeľu 5.1.2020.  

Do budúcej nedele treba prísť nahlásiť mená a adresy chorých, ktorí chcú prijať sviatosti 

pred vianočnými sviatkami. Nezapisujte pravidelných prvopiatkárov. Návšteva chorých bude 

v pondelok 23.12.2019. 


