
Nedeľa Najsvätejšej trojice(30.5.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť  

Utorok: Sv. Justína, mučeníka, spomienka 

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi, slávnosť 

Sobota: Sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka, spomienka 

Nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 Za zdravie Justíny a celej rodiny 
Utorok 7.00 + Ondrej a Ľudmila a + z rod. Šoltýs a Knuteľ 

Streda 18.30 + Mária, Ondrej, Katarína, Ján, Michal 

Štvrtok 
7.00 

18.30 

Za veriacich farnosti 

Úmysel kňaza 
Piatok 18.30 + František a Žofia a + z rod. Dvorský a Javorský 
Sobota 17.00 

18.30 

+ z rod. Marhefkovej a Brinckovej 

Za veriacich farnosti 
Nedeľa 

6.6.2021 
8.00 

11.00 

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu(60 r.) 

Úmysel kňaza 
 Upratovanie kostola: rodiny: Mlaková, Gerčaková, Talafová, Melegová a p. Gerčaková Jana. Pán 

Boh zaplať! 

Okres Kežmarok sa nachádza v II. stupni ostražitosti, to znamená, že pri bohoslužbách je možné 

obsadiť 25 percent kapacity miest na sedenie(každé 4. miesto). Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši 

v nedele a prikázané sviatky.  

Bohu známa na kostol 20 Eur, Bohu známy na kostol 50 Eur, z 3. ruže na masmédiá 30 Eur. Pán 

Boh zaplať! 

Termín birmovky vo farnosti Veľká Lomnica sa presúva na jeseň 2021. Presný dátum 

zverejní Biskupský úrad najneskôr v júni 2021(bude to druhá polovica septembra alebo prvá 

polovica októbra 2021). Prvé stretnutie birmovancov podľa možností vyhlásime v nedeľných 

farských oznamoch. 

Termín 1. sv. prijímania vo farnosti Veľká Lomnica: 1. skupina(3.A a deti mimo školu Veľká 

Lomnica) 20.6.2021 a druhá skupina(ostatné tretie ročníky a štvrté ročníky) 27.6.2021 pri dvoch 

svätých omšiach osobitne. 

Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu hodinu pred sv. omšou, vo 

štvrtok od 8.00 do 10.00 a hodinu pred sv. omšou a v piatok hodinu pred svätou omšou. Ku chorým sa 

pôjde v piatok doobeda. 

 

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok 17.30  
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
Piatok 17.30  
Sobota 17.30  
Nedeľa 9.30  

 

Upratovanie kostola: 

Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu hodinu pred svätou 

omšou. Ku chorým sa pôjde v stredu od 15.30. 

 

 



 

 


