
32. nedeľa v cezročnom obd. (8.11.2020) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: 32. nedeľa v cezročnom období 

Pondelok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 

Utorok: Sv. Leva Veľkého, pápeža, učiteľa C., spomienka 

Streda: Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok 

Štvrtok: Sv. Jozafáta, biskupa, mučeníka, spomienka 

Nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok   

Utorok   

Streda   

Štvrtok   

Piatok   

Sobota   

Nedeľa 

15.11.2020 

  

 

 

 

  

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Prispieť bude možné elektronickou formou 

alebo na účet, ktorý bude k dispozícii v budúcich oznamoch. 

 V nedeľu 15.11.2020 je 4. svetový deň chudobných. 

 Drahí bratia a sestry! Aktuálne je stále v platnosti zákaz hromadných podujatí. Od 

2.11.2020 je možná účasť na sv. omši v maximálnom počte 6 osôb, ktoré sa preukážu 

platným negatívnym testom na covid-19. Prednosť majú ľudia, ktorí nahlásili úmysel na 

daný deň a potvrdia ho telefonicky najneskôr do 17.00 predchádzajúceho dňa. Výnimku 

tvorí pohreb, krst a sobáš pri dodržaní prísnych pandemických nariadení. Pán Boh zaplať za 

pochopenie! Povzbudzujem veriacich farnosti Veľká Lomnica a filiálky Stará Lesná 

k osobnej modlitbe, čítaniu Biblie, sledovaniu bohoslužieb prostredníctvom médií 

a k duchovnému sv. prijímaniu. 

Úplné odpustky 1. až 8. 11. môžu byť presunuté na ktorýkoľvek deň do konca 

novembra a dni nemusia nasledovať po sebe. Úplné odpustky určené na 2.11. môžu byť tiež 

presunuté na iný deň v mesiaci november podľa slobodného rozhodnutia veriacich. Starí, 

chorí a tí, ktorí nemôžu vychádzať z domu v čase pandémie, môžu získať odpustky na 

diaľku, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi a majú úmysel splniť 3 obvyklé 

podmienky hneď ako to bude možné a pred obrazom Ježiša alebo Márie  sa pomodlia zbožne 

za zosnulých(napr.: ranné chvály alebo vešpery z liturgie za zosnulých, ruženec, korunku B. 

milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, rozjímavo si prečítajú úryvok evanjelia 

z liturgie za zosnulých, skutok milosrdenstva či obeta bolestí a útrap života).  

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

 

Utorok   

Streda   

Štvrtok   

   

Sobota   

Nedeľa   



 

 


