
Veľkonočná nedeľa (4.4.2021) 
Liturgický kalendár týždňa: 

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa, Nedeľa vzkriesenia pána  

Pondelok: Veľkonočný pondelok 

Nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa, Nedeľa Božieho milosrdenstva 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

 

Pondelok   
Utorok   

Streda   

Štvrtok   
Piatok   
Sobota   

Nedeľa 

11.4.2021 
  

 
 Od 1. 1. 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. O aktuálnych zmenách vás budeme včas informovať. 

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.  

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a 

podmienené dodržaním hygienických opatrení. 

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 

 V platnosti ostáva všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok do 

odvolania. O aktuálnych zmenách vás budeme včas informovať. 

 Drahí bratia a sestry! Úmysly sv. omší budeme slúžiť len tým, ktorí sa telefonicky včas ohlásia, 

ostatní si budú môcť presunúť úmysel na termín, keď sa budú sláviť sväté omše za účasti veriacich. 

Chceme Vás povzbudiť k súkromnej modlitbe, modlitbe v rodinách(ruženec) a k sledovaniu bohoslužieb 

prostredníctvom médií. Ja a pán kaplán slávime sv. omšu každý deň a pravidelne je odslúžená svätá omša 

za veriacich farnosti. 

 Bohu známa na kostol 50 Eur, 6. ruža pre utečencov 40 Eur, z pohrebu Eleny Nebusovej na kostol 

60 Eur, Bohu známi na potreby farnosti 140 Eur.  Pán Boh zaplať! 

Ak chce niekto prispieť na farnosť Veľká Lomnica alebo na kostol, môže milodar poslať na 

farský účet: SK2509000000000093275723. Pán Boh zaplať! 

Milí birmovanci! Keďže sa stále nemôžeme stretnúť osobne, chcem Vám adresovať niekoľko 

pokynov. V uplynulom týždni zverejnil Biskupský úrad v Sp. Kapitule termíny birmoviek. 

Predbežný dátum, ak to dovolia protipandemické opatrenia, je určený pre Veľkú Lomnicu na 

1.5.2021. Sviatosť birmovania je sviatosťou kresťanskej dospelosti. Birmovanie znamená posilnenie. 

V tejto sviatosti dostávame 7 darov Ducha Svätého, aby sme sa užšie spojili s Kristom a Cirkvou 

a dokázali svoju vieru zdôvodniť, obhájiť a šíriť. Vo vzdialenej príprave na prijatie tejto sviatosti sa 

okrem iného venuje pozornosť vysvetleniu troch pilierov kresťanskej katolíckej viery, 

vierouky(pravdy viery), mravouky(desatoro) a sviatostí(7 sviatostí). Teraz Vás chcem upozorniť na 

niektoré základné texty, ktoré bude povinné zvládnuť: Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha, 7 

sviatostí, 7 hlavných hriechov, 6 hlavných právd, 10 Božích príkazov, 5 cirkevných príkazov, 

prikázané sviatky. Povzbudzujem Vás k modlitbe a čítaniu Svätého písma, najmä evanjelií. Okrem 

toho sa oboznámte so životopisom svätca, ktorý nosí Vaše birmovné meno a stáva sa Vašim 

patrónom. 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Utorok   
Streda   
Štvrtok   
Piatok   
Sobota   

Nedeľa   
 Bohu známa na kostol v Starej Lesnej 100 Eur. Pán Boh zaplať! 



 

 

 
 

 


