
NEDEĽA SV. RODINY (31.12.2017) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY - 

                prikázaný sviatok 

Utorok: sv. Bazila Veľ. a Gregora Nazianzského, biskupov 

            a učiteľov Cirkvi, spom. 

Streda:   Najsv. mena Ježiš, ľubovoľná spomienka 

      Piatok:      Prvý piatok v mesiaci - k úcte Najsv. Ježišovho Srdca 

      Sobota: ZJAVENIE PÁNA – Traja Králi, slávnosť – prikázaný sviatok  

      Nedeľa: KRST KRISTA PÁNA, slávnosť  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Nedeľa: 

 
17.30 s ďakovnou pobožnosťou   

za živých a + + dobrodincov kostola 

Pondelok: 
NOVÝ ROK 

  8.00 

11.00 

+ + z rod. Pavľákovej a Lapšanskej 

Za veriacich farnosti                        poobede koleda 

Utorok:    7.30  

Streda:   17.30 + Ján Regitko 

Štvrtok:  17.30 + + Ján, Daniel, Mária Kaňuk 

Piatok:     17.30 + + Mária, František, Lukáš 

Sobota:   
TRI KRÁLE 

  8.00 

11.00 

+ + z rod. Brinckovej a Marhefkovej 

Za zdravie a B. požehnanie Emila a Kataríny 

         

 Nedeľa   8.00 Za zdravie a B. požehnanie rod. Koprušákovej a Hlinkovej  

7.1.2018 11.00 

14.30 

Za veriacich farnosti 

 pobožnosť s eucharistickým požehnaním  
 

1. Sviatosť zmierenia:  vianočná sv. spoveď platí aj na prvý piatok. 
PIATOK      od 16.30 hod. do sv. omše - v kostole 

ku chorým nepôjdeme! 

2. Prosíme ruže, skupiny Modlitby matiek aj ruženec pred sv. omšou i modlitbu v rodinách tento 

mesiac obetujme za jednotu kresťanov a jednotu vo farnosti i v rodinách. 

3. Dnes - večer o 19.30 začína silvestrovské posedenie pre mládež. 

- o 23.45 poklona Sviat. Oltárnej s požehnaním, ktoré bude o polnoci, aby sme 

s eucharistickým požehnaním vstúpili do nového roka. 

4. Štvrtok - po sv. omši POKLONA SVIAT. OLTÁRNEJ - za kňazské povolania.  

5. Piatok - Upratovanie kostola po večernej sv. omši: 

6. Sobota – na Tri krále - pri rannej sv. omši požehnáme vodu  

7. Dary na kostol:  Bohu známa pani 50,- €; Pán Boh zaplať! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Pondelok:   9.30  

Streda: 16.30    

Štvrtok: 16.30  

Piatok:     16.30 za BBSJ 

Sobota:   8.00!  

Nedeľa:   9.30  
 

1. Sviatosť zmierenia:  vianočná sv. spoveď platí aj na prvý piatok. 
STREDA      od 15.30 hod. do sv. omše - ku chorým nepôjdeme! 

2. Prosíme ruže, BBSJ aj ruženec pred sv. omšou i modlitbu v rodinách tento mesiac obetujme za 

jednotu kresťanov a jednotu vo farnosti i v rodinách. 



3. Piatok  Upratovanie kostola:  

4. Sobota - po rannej sv. omši 8.00! - POŽEHNANIE DOMOV. Pôjdeme opačne ako minulý 

rok – hore Hlavnou ul. a dolu Tatranskou ul.  Obedňajšia prestávka od 13.00 do 14.00.  

5. Budúca nedeľa - po sv. omši - Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA. Pôjde sa opačne ako 

koleda – teda hore Tatranskou ulicou a dolu Hlavnou.  Pôjdu ku každému, kto bude mať 

na bránke zavesenú farebnú stužku. 

 

  

 

 


