
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (27.10.2019) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Tridsiata nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 

Piatok: Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok 

Sobota: Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok  18.30 + Štefan, Adam, František a Mária 

Utorok   7.30 + z rod. Krajňákovej a Zacherovej 

Streda 18.30 + Peter, Štefan, Katarína, Štefan a Mária 

Štvrtok 18.30 + z rod. Poráčovej a Petrasovej 

Piatok   8.00 

11.00 

+ Ján Penxa 

+ Ján Tollok(výročná) 

Sobota   8.00 

11.00 

+ členky 6. ruže 

+ Michal Zavacký 

Nedeľa 

3.11.2019 

  8.00 

11.00 

Za duše v očistci 

Za zdr. a B. pož. pre Petra a Helenu 
Upratovanie kostola vo štvrtok po sv. omši: rodiny: Krafčíková, Košárová, Sisková, Tokárová, 

Mindalová. Pán Boh zaplať! 

 Dnes poobede o 14.30 bude ružencová pobožnosť. Ostatné dni v týždni začína októbrová 

pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. 

Z pohrebu Márie Sulírovej na kostol 50 Eur, z 2. ruže na misie 30 Eur, zo 7. ruže na misie 50 Eur, 

z 8. ruže na misie 30 Eur, zo 6. ruže na misie 40 Eur, z 1. ruže na misie 30 Eur. Pán Boh zaplať! 

Zbierka na misie bola v sume 610,40 Eur. Pán Boh zaplať! 

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia. 

Spovedať pred prvým piatkom sa bude v stredu od 8.00 do 10.00 a od 17.00 do sv. omše a vo 

štvrtok od 17.00 do sv. omše. Ku chorým sa pôjde vo štvrtok doobeda. 

Na slávnosť Všetkých svätých bude o 14.30 na cintoríne dušičková pobožnosť. 

V deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať úplné odpustky za duše v očistci, 

ak okrem obvyklých podmienok veriaci navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím 

v Boha. 

Od 1. do 8.11 ak veriaci navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže raz denne získať 

odpustky pre duše v očistci, treba splniť aj obvyklé odpustkové podmienky. 
___________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Piatok   9.30  

Sobota   9.30  

Nedeľa   9.30  
Sobota - Upratovanie kostola: 

Dnes je zbierka na misie. 

1. a 3. ruža na čalúnenie lavíc 1100 Eur. 

Zbierka na misie bola v sume 215 Eur. Pán Boh zaplať! 

Spovedať pred prvým piatkom sa bude v stredu od 16.00 do sv. omše. Ku chorým sa pôjde v stredu 

od 15.00. 
Sviatosť manželstva chcú prijať: Július Habereher, syn Júliusa a Marty rod. Švarekovej, nar. v Kežmarku, bývajúci v St. 

Lesnej a Terézia Poláčková, dcéra Jozefa a Márie rod. Stankovej. Ohlasujú sa prvý raz. Kto vie o nejakej prekážke, nech to 

nahlási na fare. 



 


