
SIEDMA NEDEĽA V OBD. CEZ ROK (23.2.2020) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období 

Streda: Popolcová streda 

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa. 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 + Marta 

Utorok   7.30 + Juraj, Zuzana a Emília 

Streda 
7.30 

17.30 

--------- 

Za zdr. a B. pož. pre rod. Pavluvčíkovú 

Štvrtok 17.30 + Darina, Mária, Jozef a Ján 

Piatok 17.30 + Ján, Anna, Ján a + z rod. Kaňukovej a Romaňákovej 

Sobota 17.30 + z rod. Orenčák, Pačmak a Chovaňák 

Nedeľa 

1.3.2020 

  8.00 

11.00 

+ Monika Majerčáková 

+ Ján Bafia 
 

Upratovanie kostola: rodiny: Nalepková, Majerčáková, Funketová, Švagerková 

a Melniková. Pán Boh zaplať! 

Dnes je zbierka na kostol. 

 Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa 

mäsitého pokrmu. 

 Vo štvrtok po svätej omši bude adorácia. 

V piatok bude svätá omša za účasti detí a mládeže. Pred svätou omšou o 16.30 bude na fare 

nácvik spevu. Po svätej omši bude na fare stretko pre deti, chlapcov aj dievčatá. Tieto stretká budú 

počas celého pôstneho obdobia. Na tomto prvom stretnutí sa vysvetlí pôstna aktivita. Hneď po 

ňom bude mládežnícke stretko. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

Z krstu Jakuba Bartscha obetovali na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

Ak by niekto chcel obetovať 2 alebo 3% z minuloročnej dane, vzadu na stolíku budú 

formuláre(Erko, rómska misia a ďalšie). 

Vzadu na stolíku bude aj aktivita pôstna krabička. 

Už je k dispozícii nový aktuálny zoznam lektorov na budúce obdobie. 

V utorok bude okrem rannej aj pohrebná sv. omša o 14.00 zosnulej Marty Szabovej. 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

   

Sobota 16.30  

Nedeľa   9.30  

Sobota - Upratovanie kostola: 

Dnes je zbierka na kostol. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

Vo štvrtok bude detská svätá omša, pred svätou omšou bude o 16.00 v sakristii nácvik 

spevu. Po svätej omši bude stretko. 

 



 

 
 

 


