
 

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (11.2.2018)  

Liturgický kalendár týždňa: 

Streda : POPOLCOVÁ STREDA – deň pokánia v celej Cirkvi 

Sobota: Siedmych sv. zakladateľov rehole Služobníkov P. Márie, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Nedeľa: 14.30 odprosujúca pobožnosť s eucharistickým požehnaním 

Pondelok: 17.30 + + Alžbeta, Pavol Vatraľ 

Utorok:       7.30 + Anna Schwartzová (susedia) 

Streda:     8.00 

17.30 

 

+ + Ľudmila, Ondrej, Žofia, František 

Štvrtok:  17.30 + + Ján Kromka a Mária, Irena, Jozef, Emil Andrisek 

Piatok:     17.00 

17.30 

18.30 

krížová cesta  

+ + Anna, Ján Kurňava a + + z rod. Zavackej 

 

Sobota:   18.30 + Jozef Krajňák 

         

 Nedeľa   8.00 za veriacich farnosti 

18.2.2018 11.00 

14.30 

 

krížová cesta 
 

1. Od pondelka 12. 2. – do nedele 18.2. sa na Slovensku už po ôsmy krát uskutoční Národný 

týždeň manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu 

manželstva. Motto tohoročného: "Manželstvo ako umenie lásky" 

2. Streda - na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu 

3. Štvrtok - po sv. omši POKLONA SVIAT. OLTÁRNEJ - za manželstvá v našej farnosti 

- potom 18.45 na fare - STRETNUTIE MANŽELOV – téma:  

4. Piatok - prvá - SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ; o 16.30 hod. nácvik spevu 

   - po sv. omši STRETNUTIE MINIŠTRANTOV 

- druhá sv. omša je PRE MLÁDEŽ;  

- po sv. omši STRETNUTIE MLADÝCH – krížová cesta  

5. Sobota - Upratovanie kostola:  

- STRETNUTIE DIEVČAT o 15.00 hod 

6. Na budúcu nedeľu:  sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu.  

7. Dary na kostol: z pohrebu + Alžbety Ščepitovej 100,- €; 3. ruža 100,- €; Pán Boh zaplať! 

8. SKCh pripravila na pôstne obdobie už 7. ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. V 

rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie mať konkrétny skutok lásky a odrieknutú 

obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do 

papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám 

v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 



250.000 €, vďaka ktorým môžeme postaviť novú budovu škôlky a  odborné učebne, kde 

ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. V obálke je aj špeciálny darček - 

hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného Srdca P. Márie ako 

poďakovanie podporovateľom. Pôstne krabičky sú na stolíku v obálkach. Viac informácií 

nájdete na plagáte a webovej stránke Charity (www.charita.sk). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– - 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Utorok: 16.30 

po nej 

 

odprosujúca pobožnosť s eucharistickým požehnaním 

Streda: 16.30  

Štvrtok:  17.30  

Sobota: 17.30  

Nedeľa:   9.30  

 

1. Od pondelka 12. 2. – do nedele 18.2. sa na Slovensku už po 8.- krát uskutoční Národný 

týždeň manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu 

manželstva. Motto tohoročného: "Manželstvo – umenie lásky" 

2. Streda - na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu 

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

- po sv. omši je STRETNUTIE  

4. V piatok sa krížová cesta začne o 16.00 hod. a budúce nedele o 14.30 hod. 

5. Sobota - Upratovanie kostola: 

6. Na budúcu nedeľu:  sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu.  

7. SKCh pripravila na pôstne obdobie už 7. ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. V 

rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie mať konkrétny skutok lásky a odrieknutú 

obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do 

papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám 

v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 

250.000 €, vďaka ktorým môžeme postaviť novú budovu škôlky a  odborné učebne, kde 

ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. V obálke je aj špeciálny darček - 

hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného Srdca P. Márie ako 

poďakovanie podporovateľom. Pôstne krabičky sú na stolíku v obálkach. Viac informácií 

nájdete na plagáte a webovej stránke Charity (www.charita.sk). 

 

 

 

 


