
30. nedeľa v cezročnom období(24.10.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Sp. Kapitule, sviatok 

Štvrtok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 

Nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Viktor 
Utorok 7.00 + z rod. Kovalčíkovej a Vozárovej 

Streda 18.30 Za živých členov ruže mužov 

Štvrtok 18.30 + Anna Lacková(z ruže) 
Piatok 18.30 Poďakovanie za 70 r. života Michala Kaňuka 
Sobota 17.00 

18.30 

+ František Melega 

Za zdr. a B. pož. pre rod. Kovalčíkovú a Vozárovú 
Nedeľa 

31.10.2021 
8.00 

11.00 

+ Martin Šavel 

Na úmysel 

 Upratovanie kostola: Rodiny: Kurńavová, Kulangová, Gurecká, Pavlíková a Havranková. 

Pán Boh zaplať! 

 Z 2. ruže na misijnú činnosť Jána Piataka 100 Eur, z 3. ruže na misijnú činnosť Jána Piataka 

100 Eur, rodina Imrichová na kostol 100 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). 

 Dnes je zbierka na misie. Po obidvoch svätých omšiach je v kostole misijný jarmok 

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

Piataka. 

 Na budúci týždeň bude zmena času(v noci zo soboty na nedeľu):  o 3.00 h na 2.00 h. 

 Na budúcu sobotu pozývame mládež na turistický výlet do Vysokých Tatier. Zraz bude pri 

fare o 8.00.  

 Chceme sa poďakovať deťom a mládeži, ktorí prišli na jesennú brigádu čistiť kostolný dvor 

a aj mužom, ktorí niekoľkokrát sa zúčastnili brigády pri upratovaní farského a kostolného dvora 

a pri pílení dreva. 

 Spovedať pred Dušičkami budeme vo štvrtok od 8.00 do 10.00 a hodinu pred sv. omšou 

a v piatok hodinu pred sv. omšou. 
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. 

 Spovedať pred Dušičkami budeme v stredu hodinu pred sv. omšou. 



 

 


