
   VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (1.4.2018)    

Liturgický kalendár týždňa: 

Pondelok:  Veľkonočný pondelok 

Utorok - Sobota: dni vo Veľkonočnej oktáve 

Nedeľa:        DRUHÁ VEĽKONOČNÁ - Nedeľa B. milosrdenstva   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------- 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Nedeľa: 14.30 pobožnosť s eucharistickým požehnaním 

Pondelok:    8.00 

11.00 

+ + Mária st., Ján, Mária ml. Petrovič 

Utorok:     18.30! + Mária Dudová 

Streda:   18.30 + Ján Hanko 

Štvrtok:  18.30 + Irena a + + z rod. Balážovej 

Piatok:   iba  18.30 + + z rod. Liptákovej a Troppovej 

Sobota:   18.30 + Ján , Anna, František, Stanislav 
       

Nedeľa   8.00 za veriacich farnosti 
8.4.2018 11.00 

15.00 

za rod. Kaňukovu a Ovčarikovu 

pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu  
 

1. Sviatosť zmierenia:  veľkonočná sv. spoveď platí aj na prvý piatok. 

piatok      od 17.00 hod. do sv. omše v kostole 

ku chorým v piatok nepôjdeme! 
2. Teraz po prvej sv. omši - roznášanie sv. prijímania chorým. Pripomeňte im! 

3. Dnes na TV Lux o 10.00 prenos sv. omše z Vatikánu a po nej požehnanie Urbi et orbi. 

4. Štvrtok - poklona Sviatosti Oltárnej za rehoľné povolania.  

5. Sobota - Upratovanie kostola: 

- Mladých pozývame na Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2018, ktoré bude 7. apríla (sobota) v 

Športovej hale v Spišskej Novej Vsi.   10:00 - začiatok stretnutia – hosť o. Andrej Darmo; 13:30 - 

obedná prestávka; 14:30 - modlitba sv. ruženca vo farskom kostole - po ruženci bude nasledovať 

svätá omša; 16:15 - predpokladaný záver. Kto máte záujem, pôjdeme spolu! 

6. Na Druhú veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná tradičná púť 

do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Viac na plagáte vonku. 

7. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila 453,90 a 4. ruža 30,- € 

8. Dary na kostol: z krstu Jaroslava Sisku 50,- €; Všetkým Pán Boh zaplať! 

9. Chceme sa aj za Vás všetkých úprimne poďakovať tým, ktorí sa zapojili do príprav a priebehu 

Veľkého týždňa: p. kaplánovi, p. organistovi a spevákom pašií (i za Starú Lesnú), spevokolu, p. 

kostolníkovi, mimoriadnym vysluhovateľom sv. prijímania, miništrantom; vám, ktorí ste zdobili 

kostol a pripravovali B. hrob; apoštolom zo Zeleného štvrtka; vojakom – strážcom v Božom 

hrobe, i vám, ktorí ste sa zapojili  do krížovej cesty po obci. Úprimné Pán Boh zaplať!   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– - 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Pondelok:   9.30  

Utorok: 17.30  

Streda:  sv. omša nebude 

Štvrtok: 17.30  

Piatok: 17.30 Za BBSJ 

Sobota: 17.30  

Nedeľa   9.30 

14.30 

 

pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu  
 

1. Teraz po sv. omši - roznášanie sv. prijímania chorým. Pripomeňte im! 



2. Dnes na TV Lux o 10.00 prenos sv. omše z Vatikánu a po nej požehnanie Urbi et orbi. 

3. Sviatosť zmierenia: veľkonočná sv. spoveď platí aj na prvý piatok. 

Štvrtok  od 16.45 hod. do sv. omše 

ku chorým nepôjdeme! 
4. Štvrtok - SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ. O 17.00 hod. spev. Potom STRETKO. 

5. Sobota Upratovanie kostola: 

- Mladých pozývame na Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2018, ktoré bude 7. apríla 

(sobota) v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi.   10:00 - začiatok stretnutia – hosť o. Andrej 

Darmo; 13:30 - obedná prestávka; 14:30 - modlitba sv. ruženca vo farskom kostole - po ruženci 

bude nasledovať svätá omša; 16:15 - predpokladaný záver. Kto máte záujem, pôjdeme spolu! 

6. Na Druhú veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná tradičná púť 

do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch.  

7. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila 80,- €; Všetkým Pán Boh zaplať! 

8. Chceme sa za Vás všetkých úprimne poďakovať tým, ktorí sa zapojili do príprav a priebehu 

Veľkého týždňa: p. organistovi a spevákom pašií z Veľ. Lomnice, pani kostolníčke, miništrantom; 

vám, ktorí ste zdobili kostol a pripravovali B. hrob. Úprimné Pán Boh zaplať!  

 

 

    

 


