
31. nedeľa v cezročnom období(31.10.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok 

Utorok: Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Štvrtok: Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka 

Nedeľa: 32. nedeľa v cezročnom období 

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 
8.00 

11.00 

+ Členovia ruže mužov 

Úmysel kňaza 
Utorok 7.00 

18.30 

Úmysel kňaza 

+ Andrej Petras(výročná) 

Streda 18.30 + Matej a + z rod. Baranovej a Kandrovej 

Štvrtok 18.30 + Štefan, Žofia a + z rod. Koprušákovej a Michnovej 
Piatok 18.30 + Mária, Rudolf a Mária 
Sobota 17.00 

18.30 

Úmysel kňaza 

+ Ján a Anna a + z rod. Zavackej a Kurňavovej 
Nedeľa 

7.11.2021 
8.00 

11.00 

+ Ján, Júlia a Ján 

+ Anna Považajová 
 Upratovanie kostola: Rodiny: Šulejová, Gandžalová, Buryová, Kulangová, Kisková. Pán Boh zaplať! 

 Z 5. ruže na kostol 100 Eur, Bohu známy na kostol 50 Eur, Bohu známy na kostol(Nový dvor) 50 Eur, , zo 7, 

4. ruža na misijnú činnosť J. Piataka 20 Eur, z 8. ruže na misie 50 Eur, 1. ruža na misijnú činnosť J. Piataka 50 Eur, 

ruža mužov na misijnú činnosť J. Piataka 70 Eur. Pán Boh zaplať!  

 V nedeľu(dnes) o 14.30 bude ružencová októbrová pobožnosť. 

 1.11. 2021 o 14.00 bude na cintoríne dušičková pobožnosť. 

 Na podporu misijnej činnosti Dp. Jána Piataka sa vyzbieralo na jarmoku a z milodarov spolu 2208 Eur. Pán 

Boh zaplať! 

 Veriaci, ktorý na Dušičky navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže za 

obvyklých podmienok získať úplné odpustky pre duše v očistci. Od 1. do 8.11. možno získať za obvyklých 

podmienok úplné odpustky pre duše v očistci, treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých. 

 Spovedať pred prvým piatkom sa bude vo štvrtok a piatok hodinu pred svätou omšou. Ku chorým sa pôjde 

v piatok doobeda. 

 Pre okresy bordovej 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). 

    Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Pondelok 9.30  
Utorok 17.30  
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
Piatok 17.30  
Sobota 

Nedeľa 
17.30 

9.30 

 

 Pre okresy v bordovej 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. 

 1.11. 2021 o 14.00 bude na cintoríne dušičková pobožnosť. 

Na budúcu sobotu a nedeľu po svätej omši bude tu v kostole misijný jarmok, ktorého výťažok sa pošle na 

podporu misijnej činnosti J. Piataka. 

Spovedať pred prvým piatkom sa bude v stredu pol hodinu pred svätou omšou. Ku chorým sa pôjde v stredu 

od 16.00.  



 


