
34. nedeľa v cezročnom obd., Krista Kráľa 

(22.11.2020) 
 

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

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

Streda: Kataríny Alexandrijskej, panny, mučenice(patrocínium kostola) 

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa(začína adventné obdobie) 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 17.30 + členky 2.ruže 

Utorok 7.30 Za živých členov 7. ruže 

Streda 17.30 + členovia 7. ruže 

Štvrtok 17.30 + František, František, Mária, Anton, Jozef 

Piatok 17.30 Za zdr. a B. pož. pre Emíliu 

Sobota 17.30 + Michal Repčak 

Nedeľa 

29.11.2020 

 8.00 

11.00 

Poďakovanie a za požehnanie Aniky 

+ Martin Šavel 

  

Upratovanie kostola: Lucia Šulejová a rodiny: Gandžalová, Kisková, Zummerová 

a Ratajová. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

 Drahí bratia a sestry! Aktuálne je stále v platnosti zákaz zhromažďovania. Od 

16.11.2020 je možná účasť na sv. omši v maximálnom počte kapacity miest na sedenie 

v kostole delené dvoma pri zachovaní šachovnicového sedenia. V našom kostole vo Veľkej 

Lomnici je to 70 miest. Sedieť je možné len na vyznačených miestach(a to aj členovia rodiny). 

Nesmú sa využívať miesta na státie a nie je dovolené sa zhromažďovať pred kostolom. 

K dispozícii budú vstupné lístky, 63 do lavíc v kostole a 7 lístkov na chór. Seniori, chronicky 

chorí a rizikové skupiny nech radšej využijú televízne a rozhlasové prenosy bohoslužieb. 

Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok. 

Všetky hygienické predpisy(rúška, dezinfekcia, nepodávanie rúk, prijímanie na ruku) sa 

musia rešpektovať. 

 V stredu 25.11.2020 si pripomenieme všetkých trpiacich vo svete pre 

vieru(prenasledovaním a existenčnou núdzou), tzv. Červenou stredou(červená je farba mučeníkov). 

 Pozývame deti k adventnej aktivite, ktorá začne prvou adventnou nedeľou. Je k nej 

pripravená brožúrka a nálepky s podrobným vysvetlením, ktoré si môžete pozrieť aj na farskej 

stránke. Brožúrku si môžete vyzdvihnúť v ZŠ u pani učiteľky Ivany Buryovej alebo v sakristii 

kostola. 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

 

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

   

Sobota 16.30  

Nedeľa 9.30  

 

Upratovanie kostola: 



 


