
 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (6. 5. 2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť – prikázaný sviatok 

Piatok: bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľub. spomienka 

Sobota:     sv. Pankráca, mučeníka, ľubovoľná spomienka 

Nedeľa: 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Nedeľa 14.30 májová pobožnosť s euch. požehnaním 

Pondelok:  18.30 + Jozef Kužel (z ruže) 

Utorok:       7.30  

Streda:   18.30 + + Vendelín, Margita Kall 

Štvrtok:    8.00 

18.30 

za veriacich farnosti  

+ + z rod. Gureckej a Brtáňovej 

Piatok:    17.30 

18.30 

+ + Šebastián, Žofia a + + z rod. Šoltýsovej 

 

Sobota:   18.30 + Matej a Martin, Mária Maľák 

       

  Nedeľa 

13.5.2018 

  8.00 

11.00 

14.30 

Na poďakovanie za 80 r. Jána Vargu 

za zdravie a Božie požehnanie Aleny a rod.  

májová pobožnosť  
 

1. Pondelok, utorok a streda sú prosebné (krížové) dni, kedy sa modlíme za úrodu. Záväzný je 

jeden deň, my budeme mať modlitby a sv. omšu za požehnanie úrody v pondelok . 

2. Pondelok - po sv. omši začína STRETNUTIE DIEVČAT (spacák, koniec – utorok na obed) 

3. Utorok  - o 16.00 nácvik spevu prvoprijímajúcich. Doniesť si knihu a zošit z náboženstva!!!  

4. Štvrtok - 19.30 - po sv. omši STRETNUTIE MANŽELSKÝCH PÁROV (na fare) 

5. Piatok  - začína deviatnik k Duchu Sv. – bude pred sv. omšou, ruženec preto v piatok nebude! 

Obetujeme ho za pobirmovaných v minulom roku. 

6. Piatok - 17.30 hod. - SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ; - o 16.30 hod. nácvik spevu 

- po sv. omši je STRETNUTIE CHLAPCOV.  

- druhá sv. omša 18.30 – PRE MLÁDEŽ;  

- po nej MLÁDEŽNÍCKE STRETNUTIE – téma:      

7. Sobota - Upratovanie kostola: 

8. eRko pozýva na 16. Misijnú púť detí na Mariánsku Horu v Levoči teraz v sobotu 12. mája. 

Obetný dar – čokoľvek z drogérie alebo trvanlivé potraviny. Účastnícky príspevok - 0,50 €/ + 

2,- € cestovné. Zapisuje sa v sakristii. Odchádza sa o 7.25 hod. spred fary. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Pondelok:   6.30!  

Utorok:   6.30!  

Streda: 17.30  

Štvrtok: 17.30  

Sobota: 17.30   

Nedeľa   9.30 za veriacich farnosti 
 

1. Pondelok, utorok a streda sú prosebné (krížové) dni, kedy sa modlíme za úrodu. Záväzný je 

jeden deň. My budeme mať sv. omšu za požehnanie úrody v utorok ráno o 6.30 a modlitby 

v stredu pred sv. omšou. 

2. Piatok  - začne deviatnik k Duchu Sv. Obetujeme ho za pobirmovaných v minulom roku. 

3. Dary na kostol - rod. Škyrtova 50,- €; v pokladničke v babinci bolo od nov. 265,- €. Všetkým 

Pán Boh zaplať! 


