
33. nedeľa v cezročnom období(14.11.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období 

Streda: Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, spomienka 

Nedeľa: 34. nedeľa v cezročnom období, Krista Kráľa 

 

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 Za + členov 7. ruže 
Utorok 7.00 + Peter 

Streda 17.30 + Jozef, Angela a + z rod. Petrovej 

Štvrtok 17.30 + z 5. ruže 
Piatok 17.30 Za + členov 1. ruže 
Sobota 17.00 

18.30 

+ Adriana Marhefková(výročná) 

+ Katarína, Jozef, Michal, Mária a Alojz 

Nedeľa 

21.11.2021 
8.00 

11.00 

+ Ladislav, Ľubomír, Viera, Ondrej a Stanislav 

Za zdravie Zdenky aj celej rodiny 

 Upratovanie kostola: Rodiny: Kišková, Džurňáková, Šulejová, Maková, Nalepková. Pán 

Boh zaplať! 

 Z 7. ruže pre Jána Piatka 100 Eur, z pohrebu Alžbety Skokanovej na kostol 50 Eur, 8. ruža 

na misijnú činnosť J. Piataka 50 Eur, z 8. ruže na misie 50 Eur, Bohu známa na kostol 50 Eur. Pán 

Boh zaplať!  

 Pre okresy v čiernej farbe podľa covid automatu: svätá omša v sobotu večer 17.00, 

18.30 pre nezaočkovaných(25 m štvorcových jedna osoba, odstupy, respirátory a dezinfekcia, 

evidencia) a v nedeľu o 8.00 pre OTP(15 m štvorcových jedna osoba, odstupy, respirátory 

a dezinfekcia, evidencia) a o 11.00 pre zaočkovaných(100 osôb v interiéri, respirátory, 

dezinfekcia, odstupy, evidencia). 

 Naďalej povinnosť účasti na povinných svätých omšiach nebude zaväzovať veriacich, pre 

ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých 

veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna epidemická 

situácia. 

Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše 

v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený. 

 Zbierka na misie bola vo výške 535,40 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  

 Pre okresy v čiernej farbe podľa covid automatu: svätá omša v sobotu večer 16.30 pre 

zaočkovaných(100 osôb v interiéri, respirátory a dezinfekcia, evidencia) a v nedeľu o 9.30 pre 

OTP(osoba na 15 m štvorcových, respirátory, dezinfekcia, odstupy, evidencia). 
 Vo štvrtok bude detská svätá omša. 

 

 


