
ŠTVRTÁ PȎSTNA NEDEĽA(31.3.2019) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa  

Nedeľa: Piata pôstna nedeľa  

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 18.30 + Erika Pompová 

Utorok   7.30 Úmysel celebranta 

Streda 18.30 Úmysel celebranta 

Štvrtok 18.30 Úmysel celebranta 

Piatok 17.30 Úmysel celebranta 

Sobota 18.30 + Ján Hanko 

Nedeľa 

7.4.2019 

  8.00 

11.00 

Za veriacich farnosti 

+ Ondrej a Mária Birošík  

 

 Dnes 31.3.2019 o 15.00 bude v kostole stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí prvej 

skupiny (termín prvého sv. prijímania 19.5.2019). Účasť aspoň jedného z rodičov nutná! 

 V pondelok po svätej omši bude na fare mládežnícke modlitbové spoločenstvo. 

 V pondelok a stredu po sv. omši sa budú v sakristii zapisovať úmysly sv. omší na apríl, máj 

a jún. 

 Vo štvrtok po svätej omši bude eucharistická adorácia. 

 Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude vo štvrtok od 8.00 do 10.00 

a od 17.00 do sv. omše a v piatok od 16.00 do sv. omše. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda.  

 Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti krížovej cesty v piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.30 

hod. 

Sobota - Upratovanie kostola: rodiny: Hnatová, Dufalová, Pavlíková (ml.), Kretová, 

Kubatová. Pán Boh zaplať! 

 Rodina Liptáková obetovala na kostol 50 Eur, z 8. Ruže na charitu 30 Eur, z pohrebu Jozefa 

Tešlára na kostol 100 Eur. Pán Boh zaplať! 
  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Piatok 17.30  

Sobota 17.30  

Nedeľa   9.30  

 

Sobota - Upratovanie kostola: 

Vo štvrtok bude sv. omša za účasti detí. Pred sv. omšou bude nácvik spevu na OÚ a po sv. 

omši nebude stretko a svätú omšu začneme krížovou cestou. 

Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti krížovej cesty v piatok o 17.00 a v nedeľu 

o 14.30. 

Rodina Ilavská na kostol 100 Eur. Pán Boh zaplať! 

Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu od 16.00 do sv. omše. 

Ku chorým sa pôjde v stredu od 15.00 hod. 


