
Turíce (31.5.2020) 
Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce(končí sa Veľkonočné obd.) 

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, matky Cirkvi, spomienka 

Streda: Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spomienka 

Štvrtok: Nášho P. J. Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok 

Piatok: Sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka, spomienka 

Nedeľa: Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
 

Pondelok 18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu 

Utorok   7.30 + Anton, Mária a ++ z rodiny Blahútovej 

Streda 18.30 + z rodiny Miško, Bialik, Petro 

Štvrtok 18.30 + Pavol a Stanislav Kruliac 

Piatok 18.30 + Janka 

Sobota 18.30 + Marek Guzy 

Nedeľa 

7.6.2020 

  8.00 

11.00 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petrovú 

+ Margita Máliková 

Upratovanie kostola: rodiny: Švagerková(ml.), Misálová(ml.), Mlaková, Gerčáková 

a Talafová. 

 Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v pondelok, stredu, štvrtok 

a piatok hodinu pred sv. omšou. Ku chorým sa pôjde v piatok doobeda. Ak by niekto z opatrnosti 

chcel odhlásiť návštevu chorého, nech tak učiní do štvrtka telefonicky. 

 V utorok 2.6.2020 bude okrem rannej sv. omše aj pohrebná o 14.00 zosnulej Kataríny 

Bertovej. 

 Bohuznáma rodina na kostol 50 Eur, 4. ruža na katol. masm. 10 Eur, 2. ruža na kostol 150 

Eur, 3. ruža na katol. masm. 20 Eur. Pán Boh zaplať! 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Marek Surák, syn Jozefa a Anny rod. Svitanovej, narodený 

v Kežmarku, bývajúci vo Veľkej Lomnici a Adela Čambalová, dcéra Jána a Márie rod. Dvulitovej, 

narodená v Skalici a bývajúca v Rovensku. Ohlasujú sa druhý raz. Ak vie niekto o existujúcej 

prekážke, nech to nahlási na fare. 

Zbierka na katolícke masmédiá bola vo výške 343,40 Eur. 

Už je k dispozícii aktuálny zoznam lektorov, ktorý si môžete pozrieť aj na internete. 

eRkári na prvý augustový týždeň (3.-7.8.2020) chystajú denný tábor vo Veľkej Lomnici. 

Viac info bude na web stránke farnosti. 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
 

Utorok 17.30  

Streda 17.30  

Štvrtok 17.30  

Piatok 17.30  

Sobota 17.30  

Nedeľa   9.30  

 

Na budúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v stredu od 16.30 a ku 

chorým sa pôjde od 15.30. 

Zbierka na katolícke masmédiá bola vo výške 150 Eur. 

eRkári na prvý augustový týždeň (3.-7.8.2020) chystajú denný tábor vo Veľkej Lomnici. 

Viac info bude na web stránke farnosti. 


