
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA  (4.3.2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Streda:   sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc,  spomienka 

Štvrtok: sv. Jána z Boha, rehoľníka, ľubovoľná spomienka 

Piatok:     sv. Františky Rímskej, rehoľníčky ľubovoľná spomienka 

Nedeľa:      ŠTVRTÁ PÔSTNA - nedeľa Laetare („Radujte sa!“) – ružová farba 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Nedeľa: 14.30 krížová cesta – premodlievajú sa matky  

Pondelok: 14.00 pohreb so sv. omšou + Juliany Gureckej 

Utorok:       7.30 + + z rod. Tatárovej, Matlákovej a Lackovej 

Streda:   17.30 + Marta Vargová 

Štvrtok:  17.30 + + Rozália a Sebastián 

Piatok:     17.00 

17.30 

18.30 

krížová cesta – modlia sa deti 

+ František Maniak (výročná) 

 

Sobota:   18.30  + + Pavol, Júlia a Ján 

          

Nedeľa   8.00  

11.3.2018 11.00 za veriacich farnosti 
 14.30 krížová cesta  
 

1. Prosíme ruže, skupiny Modlitby matiek aj ruženec pred sv. omšou i modlitbu v rodinách 

v mesiaci marec obetujme za deviatakov. 

2. Štvrtok  - po sv. omši POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ za ženy a dievčatá. 

3. Piatok - 17.30 hod. - SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ; - o 16.30 hod. nácvik spevu 

- po sv. omši je STRETNUTIE CHLAPCOV  

- druhá sv. omša 18.30 – PRE MLÁDEŽ;  

- po nej MLÁDEŽNÍCKE STRETNUTIE – téma:      

4. Z piatka na sobotu sa koná celosvetová iniciatíva "24 hodín pre Pána" aj v Poprade -

v konkatedrále. Začína krížovou cestou po 18.00 a pokračuje sv. omšou s biskupom Andrejom 

Imrichom, duchovným programom cez noc až do soboty večera. Viac na plagáte na nástenke. 

5. Sobota - Upratovanie kostola: 

- STRETNUTIE DIEVČAT o 15.00 hod.  

6. Dary na kostol: 3 Bohu známe panie po 50,- €; z pohrebu + Mateja Barana 100,- €; Všetkým 

Pán Boh zaplať! 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Utorok:     14.00 pohreb so sv. omšou +Pavla Andráša 

Streda: 16.30  

Štvrtok: 17.30!  

Sobota: 17.30  

Nedeľa:   9.30  
 

1. Prosíme ruže, BBSJ aj ruženec pred sv. omšou i modlitbu v rodinách v mesiaci marec obetujme 

za deviatakov. 
2. Dnes sa krížová cesta začína o 14.30 hod. a v piatok o 17.00 hod.  

3. Štvrtok - SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ. O 17.00 hod. nácvik spevu. 

- po sv. omši je STRETNUTIE DETÍ 

4. Z piatka na sobotu sa koná celosvetová iniciatíva "24 hodín pre Pána" aj v Poprade -

v konkatedrále. Začína krížovou cestou po 18.00 a pokračuje sv. omšou s biskupom Andrejom 

Imrichom, duchovným programom cez noc až do soboty večera. Viac na plagáte na nástenke. 

5. Sobota - Upratovanie kostola: 


