
  NEDEĽA NAJSV. TROJICE (27.5.2018) 
Liturgický kalendár týždňa: 

Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť – prikázaný sviatok 

Piatok:   sv. Justína, mučeníka, spomienka 

Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Srdca Ježišovho  
Nedeľa: 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ      
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok:  18.30 za Božie požehnanie Augustína Pištu 

Utorok:     18.30! + + Jozef, Katarína, Jozef, Ondrej, Mária Galica 

Streda:   18.30 + + z rod. Škrabákovej a Navrátovičovej 

Štvrtok:    8.00 

18.30 

za zdravie a Božie požehnanie rod. Antalovej 

za veriacich farnosti 

Piatok:   18.30! + + Žofia, Ján Gvušč 
Sobota: 16.00 sobáš so sv. omšou 

Nedeľa 

3.6.2018 

  8.00 

11.00 

14.30 

za veriacich farnosti 

za zdravie a Božie požehnanie Danky 

pobožnosť s eucharistickým požehnaním 
 

1. Sviatosť zmierenia:  štvrtok: doobeda od  8.00 hod. do 10.00 hod. 

poobede od 17.00 - do sv. omše – deti a mládež! 

piatok:        k chorým od 8.00 hod. 

od 17.00 do sv. omše - v kostole 

2. Štvrtok - pri večernej sv. omši bude procesia k oltárikom. Veľmi prosíme o pomoc pri ich 

príprave, poobede o 15.00 hod. Dievčatá pripravte si kvietky a lupene do košíčkov. Dievčatá z  

1. sv. prijímania si na sv. omšu oblečú spoločné oblečenie.  

3. Sobota - Upratovanie kostola:  

4. Dary na kostol: novomanželia Búryovci 100,- €; Pán Boh zaplať! 

5. Je nový zoznam lektorov. 

6. V sobotu 9.6. doobedu o 9.00 sa na farskom dvore uskutoční 4. ročník BEHU PRE JEŽIŠA. Všetci 

ste pozvaní, bude guláš, tombola, z toho, čo do nej každý darujeme.  

7. V nedeľu 10. júna ideme do Spišskej Novej Vsi - o 18.00 koncert Ján Pavol II., cena lístkov 13,- €. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– - 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Streda: 17.30  

Štvrtok: 17.00!  

Piatok:   17.30 za BBSJ 

Sobota: 17.30  

Nedeľa   9.30  
 

1. Sviatosť zmierenia: streda   od 16.00 hod.  - predtým sa ide k chorým  

2. Upratovanie kostola:  

3. Budúcu nedeľu – na sv. omši budeme vysluhovať pomazanie chorých. Môžu ho prijať tí, ktorí 

majú viac ako 65 r. alebo vážnu chorobu. Potrebná je sv. spoveď! 

4. V sobotu 9.6. doobedu o 9.00 sa na farskom dvore uskutoční 4. ročník BEHU PRE JEŽIŠA. Všetci 

ste pozvaní, bude guláš, tombola, z toho, čo do nej každý darujeme.  

5. V nedeľu 10. júna ideme do Spišskej Novej Vsi - o 18.00 koncert Ján Pavol II., cena lístkov 13,- €. 


