
33. nedeľa v cezročnom obd. (15.11.2020) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období 

Utorok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 

Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka 

Nedeľa: 34. nedeľa v cezročnom období, Krista Kráľa(odpustová slávnosť) 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 17.30 + Štefan a Žofia a + z rodiny 

Utorok 7.30 + Michal Ragan 

Streda 17.30 Za + členov 5. ruže 

Štvrtok 17.30 + Jozef, Angela, Dušan 

Piatok 17.30 + z rod. Funketovej 

Sobota 17.30 Úmysel celebranta 

Nedeľa 

22.11.2020 

 8.00 

11.00 

Úmysel celebranta 

Za veriacich farnosti(odpustová sl. ku cti sv. Kataríny Alexandrijskej) 

  

Prispieť na seminár je možné na účet: SK5209000000000101380460, variabilný symbol 

412050957. 

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

16.11.2020 je možná účasť na sv. omši v maximálnom počte kapacity miest na sedenie 

v kostole delené dvoma pri zachovaní šachovnicového sedenia. V našom kostole vo Veľkej 

Lomnici je to 70 miest. Sedieť je možné len na vyznačených miestach(a to aj členovia rodiny). 

Nesmú sa využívať miesta na státie a nie je dovolené sa zhromažďovať pred kostolom. 

K dispozícii budú vstupné lístky, 63 do lavíc v kostole a 7 lístkov na chór. Seniori, chronicky 

chorí a rizikové skupiny nech radšej využijú televízne a rozhlasové prenosy bohoslužieb. 

Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok. 

Všetky hygienické predpisy(rúška, dezinfekcia, nepodávanie rúk, prijímanie na ruku) sa 

musia rešpektovať. 

 Rodina Karola Petra na kostol 50 Eur, Bohu známa na kostol 50 Eur, z pohrebu Vilmy 

Funketovej na kostol 100 Eur, Bohu známa na kostol 100 Eur, z krstu Lukáša Chovaňáka na kostol 

100 Eur, z pohrebu Andreja Petrasa na kostol 50 Eur, z pohrebu Anny Makovej na kostol 50 Eur. 

Pán Boh zaplať! 

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

 

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

   

Sobota 16.30  

Nedeľa 9.30  

 

 


