
Nedeľa Svätej rodiny(27.12.2020) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Nedeľa Svätej rodiny 

Pondelok: Svätých neviniatok, mučeníkov 

Štvrtok: Sv. Silvestra I., pápeža, ľubovoľná spomienka 

Piatok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť(Nový rok) 

Sobota: Bazila Veľkého, Gregora Nazianzského, biskupov, učiteľov C., sp. 

Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 17.30 Poďakovanie za 80 r. Pavlíny 

Utorok 7.30 Úmysel celebranta 

Streda 17.30 Úmysel celebranta 

Štvrtok 17.00 Úmysel celebranta 

Piatok 8.00 

11.00 

+ Ján Lapšanský a + z rod. Lapšanský 

Za veriacich farnosti 

Sobota 17.30 Úmysel celebranta 

Nedeľa 

3.1.2021 

 8.00 

11.00 

Úmysel celebranta 

Za veriacich farnosti 

  

 Drahí bratia a sestry! Aktuálne je v platnosti zákaz zhromažďovania a zákaz 

vychádzania. Výnimkou je účasť na svätej omši za sprísnených protipandemických opatrení. 

Účasť na sv. omši je možná v maximálnom počte obsadenia miest na sedenie v každom 

druhom rade pri šachovnicovom sedení. V našom kostole vo Veľkej Lomnici je to 44 

miest(40 v laviciach kostola, 4 na chóre, miesta sú označené, vo vchode kostola sú vstupenky). 

Nesmú sa využívať miesta na státie ani vonku pred kostolom. Situácia na Slovensku, ktoré je 

celé v čiernom semafore je kritická. Všetky nariadenia treba striktne dodržiavať! Stále platí 

všeobecný dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.  

 Bohu známi na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 
 Koledníci Dobrej Noviny k Vám v tomto roku neprídu, no pozývame Vás zapojiť sa. Na web 

stránke Dobrej Noviny je video, v ktorom vystupujú aj koledníci od nás z Veľkej Lomnice. 

Do zbierky sa môžete zapojiť: a) vhodením hotovosti do pokladničky DN v kostole vzadu na stolíku  

b) zaslaním ľubovoľnej čiastky na účet: SK77 1100 0000 0029 4045 7894  
Témou tohto 26. ročníka je "Aj mama chodí do školy". Zo zbierky tak budú podporené najmä mladé matky 

v Ugande, ktoré vďaka vzdelaniu získavajú lepšie uplatnenie na trhu práce.  

 

  

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

 

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.00  

Piatok 9.30  

Sobota 16.30  

Nedeľa 9.30  
 

Upratovanie kostola: 
 



 


