
PIATA PȎSTNA NEDEĽA(7.4.2019) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Piata pôstna nedeľa  

Nedeľa: Kvetná nedeľa, Nedeľa utrpenia Pána 

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 18.30 + Ján Kaňuk a Anna, Ján, Michal 

Utorok   7.30 + Matej, Martin, Mária 

Streda 18.30 + Irena, Michal a z rod. Baláž 

Štvrtok 18.30 + Ondrej a + z rod. Šoltýsovej a Dvorskej 

Piatok 17.30 + Sr. Bernarda a z rod. Michna a Koprušák 

Sobota 18.30 + Helena Repaská 

Nedeľa 

14.4.2019 

  8.00 

17.30 

+ Ján, Anna, František, Stanislav 

Za veriacich farnosti 

 

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

 Vstredu po sv. omši bude adorácia Spoločenstva Ježišovho veľkňazského srdca. 

 Vo štvrtok po svätej omši bude eucharistická adorácia. 

 Na budúci piatok bude sv. omša za účasti detí a mládeže. Pred sv. omšou budú deti a mládež 

viesť Pobožnosť krížovej cesty. 

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

hod. 

 Nasledujúcu sobotu o 15.00 bude na fare dievčenské stretko. 

 Na Kvetnú nedeľu bude pri sv. omšiach tradičné posvätenie ratolestí. 

 Veľkonočná sv. spoveď bude v našej farnosti na budúcu nedeľu od 14.00 do 17.00 

s výpomocou viacerých kňazov. Prosíme, využite túto príležitosť!  

Sobota - Upratovanie kostola: rodiny: Tomaškovičová, Chovaňáková, Ferenčáková, 

Blaščáková, Regitková a pani Ružbarská Mária, Galiková Jana, Lednická Mária, Lacková Dana, 

Lichevniková Viera. Pán Boh zaplať! 

 Bohuznáma na potreby fary 30 Eur. Pán Boh zaplať! 
  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 18.30  

   

Sobota 18.30  

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. 

Na budúcu nedeľu bude v Starej Lesnej veľkonočná sv. spoveď od 14.00 do 15.00 hod. 


