
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA(12.5.2019) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa(Nedeľa Dobrého Pastiera) 

Pondelok: Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka 

Utorok: Sv. Mateja, apoštola, sviatok 

Štvrtok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza, mučeníka, spomienka 

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa  

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 18.30 + Vladimír a + z rod. Lamperovej a Hrivňakovej 

Utorok   7.30 + Štefan, Anna a Vladimír Hrivňák a + z rod. Kuželovej 

Streda 18.30 + Mária Tatárová(1. výročie) 

Štvrtok 18.30 + Peter, Štefan, Mária, Katarína, Štefan 

Piatok 18.30 + Helena Repaská 

Sobota 18.30 + Martin Šavel a + z rod. Mazurekovej a Pavligovej 

Nedeľa 

19.5.2019 

  8.00 

10.30 

+ Štefan Kiška a + z rod. Kubusovej, Capkovej a Petrikovej 

Za prvoprijímajúce deti 
 Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania detí prvej skupiny o 10.30 

hod. V kostole budú rezervované miesta pre deti a rodičov, prosíme veriacich, aby využili čas prvej svätej 

omše. 

Upratovanie a výzdobu kostola pred prvým sv. prijímaním zabezpečia rodičia prvoprijímajúcich 

detí v sobotu od 10.00 do 12.00 hod. 

 Spoločná sv. spoveď pred prvým sv. prijímaním pre deti, rodičov, krstných rodičov a rodinných 

príslušníkov bude v sobotu 18.5.2019 od 8.00 do 10.00 hod. 

 Májové pobožnosti ku cti Preblahoslavenej Panny Márie budú cez týždeň pred svätými omšami 

a v nedeľu o 14:30. 

 Dnes je zbierka na seminár. 

 V pondelok 13.5.2019 o 13.00 bude pohrebná sv. omša zosnulej  Márie Gnidovej. 

 V pondelok 13.5.2019 o 16.30 bude v kostole nácvik detí prvej skupiny na slávnosť prvého sv. 

prijímania. Ďalší termín si dohodneme po skončení nácviku. 

 Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia za prvoprijímajúce deti. 

 Na budúci piatok bude sv. omša za účasti detí a mládeže(Úloha: nakresliť vlajku alebo kvietok.). 

Pred sv. omšou o 17.30 bude na fare nácvik spevu. 

 Z pohrebu Jozefa Hnata na kostol 100 Eur. Pán Boh zaploať! 

 19.5.2019 o 19.00 sa v evanjelickom kostole uskutoční 5. ročník charitatívneho koncertu 

Lomničania Lomničanom, na ktorom vystúpia Cigánski diabli. Viac informácii na plagáte. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

   

Sobota 17.30  

Nedeľa   9.30  

 
Sobota - Upratovanie kostola: 

Na budúci štvrtok bude sv. omša za účasti detí a mládeže. Pred sv. omšou bude na OÚ nácvik spevu 

a po sv. omši bude stretko. 

 


