
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA(2.6.2019) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa 

Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spomienka 

Streda:  Sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka, spomienka 

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce  

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 18.30 + Oskar Mláka 

Utorok   7.30 + Eva Plučinská 

Streda 18.30 + Anna a Štefan Svitana 

Štvrtok 18.30 + Severín, Svätopluk, Martin 

Piatok 18.30 + Juraj, Justína, Alfonz 

Sobota 18.30 + Jakub a Jarmila Florek 

Nedeľa 

9.6.2019 

  8.00 

11.00 

+ Žofia, Sebastian a z rod. Šoltýs 

+ Júlia Šmáliková 
 Dnes je zbierka na katolícke masmédiá a 53. svetový deň spoločenských komunikačných 

prostriedkov. 

 Na budúci týždeň sú letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah: 

prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. 

Upratovanie kostola: rodina: Barčáková a Kalová a pani Zuzana Gurovičová, Katarína Nálepková 

a Miroslava Vatichová. 

 Veriaci, ktorý sa zúčastní na Turíce verejného spevu alebo recitovania hymnu Veni Creator, môže 

za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na Turíce sa končí veľkonočné obdobie(modlíme sa 

Anjel Pána). 

 Bohuznáma na kostol 20 Eur, rodičia prvoprijímajúcich detí 2. skupiny na kostol 200 Eur, 

z pohrebu Anny Galschneiderovej na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

 Na internete a na nástenke je k dispozícii nový zoznam lektorov. 

 Vo štvrtok 6.6.2019 o 19.30 sa uskutoční na fare manželské stretko. 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Fudaly, syn Pavla a Alžbety rod. Gaborčíkovej, narodený 

v Kežmarku, bývajúci vo Vojňanoch a Katarína Kovalčíková, dcéra Ondreja a Kataríny rodenej 

Majerčákovej, narodená v Kežmarku, bývajúca vo Veľkej Lomnici. Ohlasujú sa 1., 2. a zároveň 3. raz. Kto 

vie o nejakej prekážke, nech to nahlási na fare. Sobášna sv. omša bude v piatok 7.6.2019 o 14.00 vo 

farskom kostole vo Veľkej Lomnici. 

 Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude vo štvrtok od 8.00 do 10.00 a od 

17.00 do sv. omše a v piatok od 17.00 do sv. omše. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Piatok 17.30  

Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
Sobota - Upratovanie kostola: 

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá a 53. svetový deň spoločenských komunikačných 

prostriedkov. 

Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu od 16.30 do sv. omše. Ku 

chorým sa pôjde v stredu od 16.00. 


