
 Prvá adventná nedeľa (29.11.2020) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Prvá adventná nedeľa 

Pondelok: Sv. Ondreja apoštola, sviatok 

Štvrtok: Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 6.00 (rorátna) + Ján a Katarína Hrebík 

Utorok 6.00 (rorátna) Za skoré uzdravenie Jána 

Streda 17.30 Za zdr. a B. pož. pre rodinu Sedlickú 

Štvrtok 17.30 + Anna, Štefan, Ľubomír Datko a + z rod. Mikulenkovej 

Piatok 17.30 + Martin a kňaz Ján 

Sobota 17.30 + Anton, Mária a + z rodiny Blahútovej 

Nedeľa 

6.12.2020 

 8.00 

11.00 

Za veriacich farnosti 

Za zdr. a B. pož. pre Annu, Ondreja a Vojtecha 

  
Upratovanie kostola: rodiny: Ševcová, Lesková, Kubátová, Cehulová a Kišková. Pán Boh zaplať! 

Dnes je zbierka na charitu. 

 Drahí bratia a sestry! Aktuálne je stále v platnosti zákaz zhromažďovania. Od 16.11.2020 je 

možná účasť na sv. omši v maximálnom počte kapacity miest na sedenie v kostole delené dvoma pri 

zachovaní šachovnicového sedenia. V našom kostole vo Veľkej Lomnici je to 70 miest(63 v laviciach 

kostola, 7 na chóre). Stále platí všeobecný dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. 

 Pozývame deti k adventnej aktivite, ktorá začne prvou adventnou nedeľou. Je k nej pripravená 

brožúrka a nálepky s podrobným vysvetlením, ktoré si môžete pozrieť aj na farskej stránke. Brožúrku si 

môžete vyzdvihnúť v ZŠ u pani učiteľky Ivany Buryovej alebo v sakristii kostola. 

 Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Hromadné spovedanie nebude, ale môžete využiť 

príležitosť v stredu, štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou. Budeme k dispozícii aj vo štvrtok od 8.00 do 

10.00. Chorí zo zoznamu, ktorí mali v rodine niekoho pozitívneho na covid-19 alebo si neželajú návštevu 

v piatok doobeda, nech to telefonicky oznámia. 

 Pripravujeme dištančnú formu náuk pre birmovancov. V nasledujúcom týždni bude doručená na 

farský úrad brožúra ako pomôcka s jednotlivými témami. Všetky bližšie informácie budú priebežne vo 

farských oznamoch. (Hneď ako to bude možné, uskutoční sa spoločné stretnutie v kostole). 

 Z pohrebu Adriany Marhefkovej na kostol 100 Eur. Pán Boh zaplať! 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

 

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

 16.30  

Sobota 16.30  

Nedeľa 9.30  
 

Dnes je zbierka na charitu. 

Upratovanie kostola: 

Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Hromadné spovedanie nebude, ale môžete využiť 

príležitosť v stredu od 15.30. Chorí zo zoznamu, ktorí mali v rodine niekoho pozitívneho na covid-19 alebo 

si neželajú návštevu v stredu od 15.00, nech to telefonicky oznámia. 

 


