
Osemnásta nedeľa v cezročnom období(1.8.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Osemnásta nedeľa v cezročnom období 

Streda: Sv. Ján Mária Vianey, kňaz, spomienka 

Piatok: Premenenie Pána, sviatok 

Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období  

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok 18.30 Za zdr. a B. pož. pre Annu a Vieru 
Utorok 7.00 + Adriana Berdyová 

Streda 18.30 + z rod. Hrivňákovej, Florekovej a Kuželovej 

Štvrtok 18.30 + Margita Petrová(z ruže) 
Piatok 18.30 Za zdr. a B. pož. pre Natáliu a rod. Šimkovú, Vnenčákovú a Kancirovú 
Sobota 18.30 Poďakovanie a za zdr. a B. pož. pre manželov Ilenčíkových(50 v. sob.) 

Nedeľa 

8.8.2021 
8.00 

11.00 

Za zdr. a B. pož. pre Jozefa Kredatusa 

Za živé členky 3. ruže 

  

Upratovanie kostola: rod. Dvorská, Gradžilová, Ilenčíková, Vozarová a Neupauerová 

Margita. 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. 

 Z 1. ruže na kostol 200 Eur, Bohu známa rodina na farnosť 100 Eur, jubilujúci manželia 

Vladimír a Dagmar Tešlárovi 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. 

2.8. je možné získať vo všetkých farských kostoloch za obvyklých podmienok úplné 

odpustky Porciunkuly. Treba nábožne navštíviť kostol a pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha. 

Spovedať pred prvým piatkom budeme v stredu, vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv. 

omšou a vo štvrtok od 8.00 do 10.00. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda. 

Nasledujúci štvrtok od 15.00 do 18.00 pozývame birmovancov na tvorivé dielne. Výťažok 

z predaja výrobkov sa odošle na misie. Zraz bude o 15.00 pred farou. 
 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

   
Streda 17.30  
Štvrtok 17.30  
Piatok 17.30  
Sobota 17.30  

Nedeľa 9.30  
 

Upratovanie kostola: 

 Spovedať pred prvým piatkom sa bude v stredu hodinu pred sv. omšou. Ku chorým sa pôjde 

v stredu od 16.00. 

 
 

 


