
Šiesta veľkonočná nedeľa (9.5.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa 

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť 

Piatok: Sv. Mateja, apoštola, sviatok 

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 + Stanislav a Pavol 
Utorok 7.00 Úmysel kňaza 

Streda 18.30 + Viktor 

Štvrtok 
7.00 

18.30 

Za veriacich farnosti 

-------------- 
Piatok 18.30 Úmysel kňaza 
Sobota 17.00 

18.30 

+ Anton, Mária a + z rod. Blahútovej 

Za veriacich farnosti 
Nedeľa 

16.5.2021 
8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre Zuzku 

----------- 
 Upratovanie kostola: rodiny: Magutová, Melegová, Lapšanská, Fábryová a Slaninová. Pán Boh 

zaplať! 

 Nasledujúce tri dni sú prosebné. Obsah: prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. 

Od pondelka 19.4.2021 sa konajú bohoslužby za účasti veriacich. V kostole môžu byť veriaci 

koncentrovaní v priestore 15 m štvorcových na jednu osobu. Vo Veľkej Lomnici je to 22 osôb, v Starej 

Lesnej 12 osôb a v komunitnom centre 20 osôb. Pri vstupe nie je potrebné preukázať sa negatívnym 

testom, ale ostatné opatrenia platia. Pri príchode na bohoslužby je potrebné zobrať si vstupenku, ktorú 

potom treba vrátiť. Prednosť majú tí, ktorí nahlásili na príslušný deň úmysel svätej omše. Naďalej platí 

dišpenz od účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. 

 Zo životného jubilea p. Petrovej na kostol 50 Eur, Bohu známa na kostol 50 Eur, rodina Antošková 

na kostol 50 Eur, Bohu známa na seminár 30 Eur, zo 6. ruže na seminár 50 Eur, Bohu známi na kostol 100 

Eur a na potreby fary 50 Eur, Bohu známa na kostol 50 Eur, Bohu známa na kostol 50 Eur, Bohu známa na 

kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať!  

Termín birmovky vo farnosti Veľká Lomnica sa presúva na jeseň 2021. Presný dátum 

zverejní Biskupský úrad najneskôr v júni 2021(bude to druhá polovica septembra alebo prvá 

polovica októbra 2021). Prvé stretnutie birmovancov podľa možností vyhlásime v nedeľných 

farských oznamoch. 

Termín 1. sv. prijímania vo farnosti Veľká Lomnica: 1. skupina(3.A a deti mimo školu Veľká 

Lomnica) 20.6.2021 a druhá skupina(ostatné tretie ročníky a štvrté ročníky) 27.6.2021 pri dvoch 

svätých omšiach osobitne. 

 

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 17.30  
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
Piatok   
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
 

 

 



 
 

 


