
   ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA  (11.3.2018) 

 Liturgický kalendár týždňa: 

Sobota:   sv. Patrika, biskupa, ľubovoľná spomienka  

Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Nedeľa: 14.30 krížová cesta  

Pondelok: 17.30 Na úmysel kňaza 

Utorok:       7.30  + + z rod. Remiášovej 

Streda:   17.30 + Jozef Krajňák 

Štvrtok:  17.30 + + Jozef, Angela Miško 

Piatok:     

              

17.00 

17.30 

18.30 

krížová cesta – modlia sa deti  

+ Michal Pompa 

 

Sobota:   18.30 + + Andrej, Mária, Tomáš Pisarčík 

Nedeľa   8.00 na poďakovanie za 85 r. Anny Tomaškovičovej 

18.3.2018 11.00 na úmysel 
 14.30 krížová cesta  
 

1. Streda - po sv. omši zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace apríl – jún. Z jednej rodiny 1 

úmysel. 

2. Štvrtok  - po sv. omši POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ za deviatakov 

3. Piatok - 17.30 hod. - SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ; - o 16.30 hod. nácvik spevu 

- po sv. omši je STRETNUTIE MINIŠTRANTOV  

- druhá sv. omša 18.30 – PRE MLÁDEŽ;  

- po nej MLÁDEŽNÍCKE STRETNUTIE – krížová cesta      

4. Sobota - Upratovanie kostola:  

5. Budúca nedeľa - v Kežmarku v bazilike odpustová slávnosť o 10.30 hod.  

- v nedeľu 18. marca vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy sa pri omšiach sa uskutoční 

celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. 

6. Dary na kostol: z pohrebu + Julianny Gureckej 30,-€; Pán Boh zaplať! 

7. CZŠ v Poprade Vás pozýva na  Deň otvorených dverí,  ktorý bude vo štvrtok 15. 3. v škole 

od 15.00 hod . Pre budúcich prváčikov a všetky deti je pripravené zábavné popoludnie so  

živými  zvieratami, rozprávkovými bytosťami a rôznymi súťažami a aktivitami. (Škola je za 

obchodným centrom Max). Viac na letáku na nástenke vonku. 

8. Vzadu na stolíku sú tlačivá na darovanie  2% z už! zaplatených daní pre cirkevné organizácie. 

Ak nedarujeme 2%, sú prerozdelené na všetkých záujemcov a ide to aj na nemorálne ciele. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Utorok 16.30  

Streda: 16.30  

Štvrtok: 17.30  

Sobota: 17.30  

Nedeľa:   9.30 za veriacich farnosti 
 

1. Dnes krížová cesta bude o 14.30 hod. a v piatok o 17.00 hod.  

2. Štvrtok - SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ. O 17.00 hod. nácvik spevu. 

- po sv. omši je STRETNUTIE DETÍ 

3. Sobota  - Upratovanie kostola:  

4. Budúca nedeľa - v Kežmarku v bazilike odpustová slávnosť o 10.30 hod.  



- v nedeľu 18. marca vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy sa pri omšiach sa uskutoční 

celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. 

5. Vzadu na stolíku sú tlačivá na darovanie  2% z už! zaplatených daní pre cirkevné organizácie. 

Ak nedarujeme 2%, sú prerozdelené na všetkých záujemcov a ide to aj na nemorálne ciele. 

 


