
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (29.4.2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok:  sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka 

Utorok: sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka  

Streda:   sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Štvrtok: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok 

Piatok: sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka 

  Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Srdca Ježišovho 
Nedeľa:       6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok:  18.30 + Ľudmila Ševcová 

Utorok:       7.30 + + z rod. Michalkovej a Rafajovej 

Streda:   18.30 + Ján Grich 

Štvrtok:  18.30 + + Stanislav, Pavol 

Piatok: iba! 18.30! + + František, Žofia Dvorskí a Jozef, Anna Bartoš 

Sobota:   18.30  

       

Nedeľa 

6.5.2018 

  8.00 

11.00 

za veriacich farnosti 

 
 

1. Sviatosť zmierenia:  štvrtok: doobeda od  8.30! hod. do 10.00 hod. 

poobede od 17.00 - do sv. omše – deti a mládež! 

piatok:        k chorým od 8.00 hod. 

od 17.00 do sv. omše - v kostole 

2. Prosíme ruže, skupiny Modlitby matiek aj ruženec a litánie pred sv. omšou i modlitbu v rodinách 

v mesiaci máj obetujme za prvoprijímajúce deti a ich rodiny. 

3. Streda - v Starej Lesnej sv. omšu o 18.00! celebruje o. arcibiskup Bernard Bober z príležitosti 

stretnutia Združenia katolíckych škôl Slovenska. 

4. Štvrtok  - po sv. omši POKLONA EUCHARISTII za duchovné povolania. 

5. Piatok - po sv. omši STRETNUTIE MLADÝCH – téma:   

6. Zbierka na seminár z minulej nedele 499,- €; 4. ruža 10,- €; 2., 7., 8. po 30,- € a 5. ruža 40,- €; 

Spolu 639,-  Všetkým Vám za bohoslovcov Pán Boh zaplať! 

7. Sobota - Upratovanie kostola:   

- ráno o 5.00 sa odchádza na púť do Svätyne B. Milosrdenstva v Krakove. Sú ešte 

voľné miesta – nahlásiť sa v sakristii. Cena dospelí 12,- €, deti do 15 r. 6,- €.  

8. Budúcu nedeľu – na sv. omšiach 8.00 aj o 11.00 hod. budeme vysluhovať pomazanie chorých. 

Môžu ho prijať tí, ktorí majú viac ako 65 r. alebo vážnu chorobu. Potrebná je sv. spoveď! 

9. Po sv. omši dostanete vonku volebné lístky do Hospodárskej rady, vyplnené ich doneste, prosím, 

na budúcu nedeľu do kostola. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ------------------ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Streda: 18.00!! celebruje o. arcibiskup Bernard Bober 

Štvrtok: 17.30  

Piatok: 17.30 za BBSJ 

Sobota: 17.30  

Nedeľa   9.30  
 

1. Sviatosť zmierenia: streda   od 16.00 hod.  - predtým sa ide k chorým  



2. Prosíme ruže, BBSJ aj ruženec a litánie pred sv. omšou i modlitbu v rodinách v mesiaci máj 
obetujme za prvoprijímajúce deti a ich rodiny. 

3. Po sv. omši zasadanie HR. 

4. Štvrtok - SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ. O 17.00 hod. nácvik spevu. 

- po sv. omši je STRETNUTIE DETÍ 

5. Sobota - Upratovanie kostola : 

- ráno o 5.00 sa odchádza na púť do Svätyne B. Milosrdenstva v Krakove. Sú ešte 

voľné miesta – nahlásiť sa v sakristii. Cena dospelí 12,- €, deti do 15 r. 6,- €.  

6. Zbierka na seminár z minulej nedele 160,- €. Všetkým Vám za bohoslovcov Pán Boh zaplať! 

 

 


