
Nanebovzatie Panny Márie(15.8.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Nanebovzatie Panny Márie 

Piatok: Sv. Bernarda, opáta, učiteľa Cirkvi, spomienka 

Sobota: Sv. Pia X., pápeža, spomienka 

Nedeľa: 21. nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 Za živé členky 6. ruže 
Utorok 7.00 Úmysel celebranta 

Streda 18.30 + Emil a Dorota Talafová 

Štvrtok 18.30 + Ján Orolín a Ján Kovalík 
Piatok 18.30 + Štefan a Anna Svitana 
Sobota 18.30 + z rodiny Kozubovej 

Nedeľa 

22.8.2021 
8.00 

11.00 

5. ruža za zdravie a Božie požehnanie 

Za + členky 3. ruže 

  

Upratovanie kostola: rod. Sokolová, Mlaková, Vojteková a Pinterová Marta, Dufalová 

Mária. Pán Boh zaplať! 

Naďalej sa treba správať zodpovedne ohľadom možného šírenia choroby covid-19. Od 

1.7.2021 prestane platiť všeobecný dišpenz od účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. 

 Bohu známa rodina na farnosť 50 Eur, Bohu známa rodina na farnosť 50 Eur, z pohrebu 

Anny Lackovej na kostol 100 Eur. Pán Boh zaplať! 

Termín birmovky vo farnosti Veľká Lomnica je stanovený na sobotu 25.9.2021 

doobeda, čas sa ešte upresní. Na farskej stránke je rozdelenie birmovancov do skupín 

k jednotlivým animátorom. Pre birmovancov je povinné prijať sviatosť zmierenia na 

augustový a septembrový prvý piatok a pred birmovkou. Taktiež je povinné zúčastňovať sa 

svätých omší v nedeľu a prikázaný sviatok(evidenciu účasti na sv. spovedi a na svätých 

omšiach budeme robiť na najbližšom stretnutí). 

Nasledujúci piatok po svätej omši o 19.00 pozývam birmovancov prvej skupiny(z obce) na 

stretnutie v kostole. 

Dnes je zbierka na kostol. 

Pri príležitosti 30. výročia eRka máme možnosť dnes prejaviť úctu relikviám košických 

mučeníkov. Po prvej svätej omši bude vyložená Sviatosť Oltárna až do 10.45, kedy bude 

eucharistické požehnanie na príhovor týchto svätcov. Deti a mládež z eRka sa zúčastnia svätej 

omše o 11.00 a zapoja sa do liturgie(spevom a službami).  
 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

   
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
   
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
 

Upratovanie kostola: 

Dnes je zbierka na kostol. 

 

 



 

 


