
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA(22.12.2019) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa 

Utorok: Štedrý deň 

Streda: Božie narodenie, slávnosť 

Štvrtok: Svätého Štefana, sviatok 

Piatok: Sv. Jána, apoštola, evanjelistu, sviatok 

Sobota: Svätých neviniatok, mučeníkov, sviatok 

Nedeľa: Nedeľa svätej rodiny 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 + Ján a Katarína Hrebík 

Utorok   7.30 + Ján, Miroslav a Jozef 

Streda 
00.00 

  8.00 

11.00 

Na úmysel kňaza 

Na úmysel kňaza 

Na úmysel kňaza 

Štvrtok 
  8.00 

11.00 

+ Anna a Ján Kurňava 

+ Anna a Štefan Svitana 

Piatok   7.30 + Juraj, Justína Dorocák 

Sobota 18.00 + Ján, Júlia a Ján 

Nedeľa 

29.12.2019 

  8.00 

11.00 

+ Martin Bašista 

+ Katarína, František, Alžbeta a Michal 
 

Sobota - Upratovanie kostola: rodiny: Havránková, Kisková, Kelnerová, Ratajová a 

Ševcová. Pán Boh zaplať! 

 V pondelok 23.12.2019 od 8.00 sa pôjde na návštevu ku chorým so sviatosťami pred 

sviatkami narodenia Pána. Mimoriadny rozdávatelia zanesú prijímanie 25.12. medzi sv. omšami. 

V pondelok 23.12.2019 o 10.00 prosíme deti a mládež, aby prišli vyzdobiť stromčeky 

v kostole. 

 V utorok na Štedrý deň po svätej omši sa vyloží betlehemské svetlo v kostole a bude 

k dispozícii do 14.00. Každý rok ho k nám zo Svätej zeme prinášajú skauti. 

 Program pred polnočnou svätou omšou začne v parku o 23.30 hod., odkiaľ sa 

z betlehemskej maštale odnesie v sprievode dieťa Ježiš do kostola. 

 V stredu 25.12.2019 o 14.30 pozývame všetkých do kostola na jasličkovú pobožnosť. 

 Vo štvrtok 26.12.2019 od 13.00 pôjdu koledníci Dobrej noviny ku tým, ktorí budú mať na 

bráne stužku. Pôjdu opačným smerom, oproti minulému roku. 

 Posviacka domov(koleda) bude prebiehať podľa rozpisu v letáku a na internete, to znamená 

dátumy a ulice a tiež priebeh koledy podľa toho ako sú napísané. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Pondelok 13.00 + Ján Želonka - pohrebná 

Streda 00.00 

  9.30 

 

Štvrtok   9.30  

   

Sobota   8.00  

Nedeľa   9.30  

Sobota - Upratovanie kostola: 

Ku chorým pred sviatkami narodenia Pána sa pôjde v pondelok 23.12. po pohrebe. 

Betlehemské svetlo bude v kostole k dispozícii 24.12. od 9.00 do 11.00. 


