
SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK(24.2.2019) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: 7. nedeľa v období cez rok 

Nedeľa: 8. nedeľa v období cez rok 

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 Za zosnulých členov 7. ruže 

Utorok   7.30 + z rodiny Bláhovej, Lackovej a Tatárovej 

Streda 17.30 + Michal a + z rod. Ščerbovej a Raganovej 

Štvrtok 17.30 + z rodiny Marhefkovej a Brinckovej 

Piatok 17.30 + Alžbeta a Pavol, + Alžbeta 

Sobota 17.00 + Patrik a + z rodiny Babiašovej a Greňovej 

Nedeľa 

3.3.2019 

  8.00 

11.00 

+ Anna Zapotoková 

Za zdr. a B. pož. pre Jozefa a Annu 

Sobota - Upratovanie kostola: rodiny: Neupauerová, Endrädyová, Bašistová a pani Vozárová 

ml. a pán Ondrej Petras. Pán Boh zaplať! 

 V stredu 27.2.2019 o 14.00 bude pohrebná svätá omša zosnulej Anny Galikovej. 

 2.3.2019 od 19.00 hod. sa v hoteli Agro uskutoční Farský krojovaný ples, na ktorý ste 

srdečne pozvaní. Vstupenky v cene 30 Eur sú k dispozícii v sakristii a informácie budú aj na 

plagáte. 

 Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude vo štvrtok od 8.00 do 10. 

00 a od 16.00 do sv. omše. V piatok doobeda sa pôjde ku chorým a spovedať sa bude v kostole od 

16.00 do sv. omše.   

 V sobotu 2.3.2019 o 15. 00 bude na fare dievčenské stretko. 

 Zbierka na kostol bola v sume 504,70 Eur. Darcom Pán Boh zaplať! 

 Aktuálny rozpis lektorov je k dispozícii na internete a na nástenke. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

Piatok 16.30  

Sobota 16.30  

Nedeľa   9.30  

 

Sobota - Upratovanie kostola: 

Zbierka na kostol bola v sume 332 Eur. Štedrým darcom Pán Boh zaplať! 

V utorok 26.2.2019 o 14.00 hod. bude pohreb so sv. omšou zosnulého Františka Frisíka. 

Večerná svätá omša tiež bude. 

Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu od 16.00. Ku 

chorým sa pôjde v stredu od 15.00 hod. 

Vo štvrtok bude sv. omša za účasti detí. Pred sv. omšou bude nácvik spevu na OÚ a po sv. 

omši stretko tiež na OÚ. 


