
ZJAVENIE PÁNA(6.1.2019) 

Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Zjavenie Pána 

Nedeľa: Tretia nedeľa po Narodení Pána, Krst Pána (koniec Vianočného obd.) 
 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 

Pondelok 17.30 -------------- 

Utorok   7.30 -------------- 

Streda 17.30 --------------- 

Štvrtok 17.30 --------------- 

Piatok 17.30 --------------- 

Sobota 17.30 --------------- 

Nedeľa 

13.1.2019 

  8.00 

11.00 

--------------- 

+ Peter Pitoňák(výročná) 
   

Sobota - Upratovanie kostola: Rodiny: Kraková, Pokrivčáková, Lesová, Vargová, p. Budzáková ml. 

Pán Boh zaplať! 

 6.1.2019 o 15.00 v kostole bude rómska jasličková pobožnosť. 

 Dnes je svätenie trojkráľovej vody, ktorú si bude môcť vziať domou. 

 Dnes od 13.00 bude koledovanie Dobrej noviny podľa rozpisu na letáku. Prosíme tých, ktorí chcú 

prijať koledujúce deti, aby si označili bráničky stužkou. 

 Zajtra 7.1.2019 pozývame deti a mládež na sánkovačku do Tatranskej Lomnice. Zraz bude o 8.50 na 

Studenom potoku. 

 Vo štvrtok po svätej omši bude eucharistická adorácia. 

 V piatok bude svätá omša za účasti detí a mládeže. Pred sv. omšou o 16.30 bude nácvik spevu na 

fare. 

 Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav Neupauer, syn Jaroslava a Ruženy rodenej Kozubovej, 

narodený v Kežmarku, bývajúci vo Veľkej Lomnici a Lívia Kruliacová, dcéra Rudolfa a Jany rodenej 

Šoltýsovej, narodená v Kežmarku, bývajúca vo Veľkej Lomnici. Ohlasujú sa prvý raz. Kto vie o nejakej 

prekážke, nech to nahlási na fare. 

 Bohuznáma na kostol 50 Eur, na chod farnosti p Stasová zo St. Lesnej 30 Eur, bohuznáma na kostol 

50 Eur, zo 7. ruže na kostol 189 Eur, z krstu Alfréda Čtvrtníčka na kostol 50 Eur. Pán Boh zaplať! 

 V stredu po sv. omši sa budú zapisovať úmysly sv. omší. 

 Dnes sa ku chorým so sv. príjímaním nepôjde. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– --------------------– 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 

Pondelok   

Utorok 16.30  

Streda 16.30  

Štvrtok 16.30  

Piatok   

Sobota 16.30  

Nedeľa   9.30  
   

 Sobota - Upratovanie kostola: 

 Dnes je posvätenie trojkráľovej vody, ktorú si budete môcť vziať domou. 

 Vo štvrtok bude detská sv. omša. Pred ňou bude nácvik na miestnom OÚ, a po nej stretnutie tiež na OÚ. 


