
Štvrtá veľkonočná nedeľa (25.4.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa(Nedeľa Dobrého Pastiera) 

Štvrtok: Sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky C., patrónky Európy, sv. 

Sobota: Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Matej Ružbarský 
Utorok 7.00 + Peter 

Streda 18.30 + Michal Zavacký, Anna a Ján 

Štvrtok 18.30 + z rod. Langovej, Schvarzovej a Garčárovej 
Piatok 18.30 --------------- 
Sobota 17.00 

18.30 

-------------- 

+ Marek Guzy 

Nedeľa 

2.5.2021 
8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre Noriku(50 r.) 

----------- 

 Upratovanie kostola: rodiny: Petrová, Remiašová, Dvorská, Misálová a Floreková. Pán Boh 

zaplať! 
Od pondelka 19.4.2021 sa budú konať bohoslužby za účasti veriacich za prísnych 

protipandemických opatrení. V kostole môžu byť veriaci koncentrovaní v priestore 15 m štvorcových na 

jednu osobu. Vo Veľkej Lomnici je to 22 osôb, v Starej Lesnej 12 osôb a v komunitnom centre 20 osôb. Pri 

vstupe nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom, ale ostatné opatrenia platia. Pri príchode na 

bohoslužby je potrebné zobrať si vstupenku, ktorú potom treba vrátiť. Prednosť majú tí, ktorí nahlásili na 

príslušný deň úmysel svätej omše. Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. 

Dnes je zbierka na seminár. 

 Bohu známa na kostol a na potreby fary 100 Eur, z 5. ruže na kostol 100 Eur. Pán Boh zaplať!  

Ak chce niekto prispieť na farnosť Veľká Lomnica alebo na kostol, môže milodar poslať na 

farský účet: SK2509000000000093275723. Pán Boh zaplať! 

Termín birmovky vo farnosti Veľká Lomnica sa presúva na jeseň 2021. Presný dátum 

zverejní Biskupský úrad najneskôr v júni 2021(bude to druhá polovica septembra alebo prvá 

polovica októbra 2021). Prvé stretnutie birmovancov podľa možností vyhlásime v nedeľných 

farských oznamoch. 

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 17.30  
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
Piatok   
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
  

O aktuálnych podmienkach účasti na bohoslužbách si treba prečítať text hore. 

 

 

 
 

 


