
34. nedeľa v cezročnom období, Krista Kráľa(21.11.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: 34. nedeľa v cezročnom období, Krista Kráľa 

Pondelok: Sv. Cecílie, panny, mučenice, spomienka 

Streda: Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spol., mučeníkov, spomienka 

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa 

 

 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 + Štefan a Anna Svitana 
Utorok 7.00 + z rod. Dvorský a Šoltýs 

Streda 17.30 Za zdr. a B. pož. pre rod. Korfantovú a Bachledovú 

Štvrtok 17.30 + Katarína a Ján Hrebík 
Piatok 17.30 + Rudolf a Cecília 
Sobota 17.00 

18.30 

+ Miloš 

+ Darina, Mária, Jozef a Ján 
Nedeľa 

28.11.2021 
8.00 

11.00 

+ Rozália, Sebastián 

+ Mária Uhrinová 

 Upratovanie kostola: Rodiny: Kalová, Barčáková, Kušnieriková, Vatychová a Orolínová. 

Pán Boh zaplať! 

 Kto sa na Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského 

pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

 Z pohrebu Jána Gerčáka na kostol 50 Eur, Emília Hrabová na kostol 50 Eur. Pán Boh 

zaplať! 

 Milí bratia a sestry! Pandemická situácia sa zhoršuje. Všetky sväté omše od pondelka budú 

v režime OP(očkovaní a prekonaní chorobu). Režim základ sa môže uplatniť len pre individuálnu 

starostlivosť. OTP môže byť len 6 ľudí na bohoslužbe(ak by niekto chcel kvôli nahlásenému 

úmyslu a pôjde na test, po telefonickej dohode s kňazom je to možné). V režime OP sa môže 

zúčastniť bohoslužby max 50 ľudí(treba mať vždy so sebou aktuálny doklad o očkovaní alebo 

prekonaní choroby). 

 Naďalej povinnosť účasti na povinných svätých omšiach nebude zaväzovať veriacich, pre 

ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých 

veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna epidemická 

situácia. 

Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše 

v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený. 

 Zbierka na misie bola vo výške 535,40 Eur. Pán Boh zaplať! 

     
Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

   
Utorok 16.30  
Streda 16.30  
Štvrtok 16.30  
Sobota 16.30  
Nedeľa 9.30  

 Ohľadom aktuálnych pandemických opatrení platí uvedené vyššie. 

  
 

 


