
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA(19.5.2019) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa 

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa  

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 18.30 + z rod. Porač a Petras 

Utorok   7.30 + z rod. Michalkovej a Števčekovej 

Streda 18.30 + z rod. Gureckej a Zajacovej 

Štvrtok 18.30 Za zdr. a B. pož. pre Františka 

Piatok 18.30 + Anna Zápotoková 

Sobota 18.30 + Darina, Mária, Jozef, Ján 

Nedeľa 

26.5.2019 

  8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre Marcelu a Veroniku 

Za prvoprijímajúce deti 

 Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania detí druhej skupiny 

o 11.00 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 25.5.2019 od 9.00 do 11.00 hod. 

 V utorok 21.5.2019 bude v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Vyloženie 

sviatosti bude po rannej sv. omši a uschovanie s poklonou a požehnaním bude večer o 18.30. 

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

omšami a v nedeľu o 14:30. 

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

 Na budúci piatok bude sv. omša za účasti detí a mládeže(Úloha: Čo nám Ježiš ponúka na 

pomoc zvládať ťažkosti života a stávať sa lepšími ľuďmi?). Pred sv. omšou o 17.30 bude na fare 

nácvik spevu. 

 Z pohrebu Márie Gnidovej na kostol 50 Eur, z pohrebu Antona Marhefku na kostol 100 Eur, 

z 3. ruže na seminár 20 Eur, z 2. ruže na seminár 30 Eur, zo 7. ruže na seminár 50 Eur, z 1. ruže na 

seminár 30 Eur, z 5. ruže na seminár 25 Eur. Pán Boh zaplať! 

 V sakristii sú k dispozícii prihlášky pre deti na letný tábor, ktorý sa uskutoční od 15.7. do 

19.7.2019. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 


