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Prajeme Vám požehnané prežitie veľkonočných sviatkov. Vyprosujeme
Vám, aby ste sa aj Vy stali svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania.
Vaši kňazi, diakon a seminaristi

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
6:30; večerná sv. omša nebude (večerný úmysel bude slúžený v škole o 8:00 h.)
Utorok 		
6:30; večerná sv. omša nebude (ranný a večerný úmysel bude slúžený ráno)
Streda		
6:30; 18:00 h.
Štvrtok		Zelený Štvrtok			18:00
Piatok		Veľký Piatok			16:00
Sobota
Biela Sobota			20:00
Nedeľa		
Veľkonočná nedeľa 		
6:30, 8:30; 10:30; 19:30

ADORÁCIA
Pondelok 		
Utorok			
Stredu			

do 19:00 h. (adorácia v kaplnke)
do 21:00 h. (adorácia v kaplnke)
do 21:00 h. (adorácia v kaplnke)

Adorácia od 19.4. do 23.4. nebude. Adorácia začne 24.4. v kostole po rannej
sv. omši – tak ako je zvykom.

Dnešnou nedeľou sa začína Veľký týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy,
ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema. Pripomíname, že dnes od 14:00 do 17:00 h. sa v
našej farnosti vysluhuje sviatosť zmierenia. Zakončíme pôstne obdobie zmierením sa s Pánom, aby sme tak s čistým srdcom a s radosťou mohli sláviť veľkonočné sviatky.
Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína vo štvrtok
večernou sv. omšou Pánovej večere. Jeho stredobodom je Veľkonočná vigília a
končí sa vešperami v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Veľkonočný pôst počas
trojdnia, keď sa Cirkev podľa dávnej tradície postí, je posvätný. Na Veľký piatok,
v deň utrpenia a smrti Pána, treba zachovať prísny pôst, teda zdržiavať sa jedla
i mäsitého pokrmu.
Zelený štvrtok:
			
			
			
			

- ranná sv. omša o 6:30 h. nebude;
- sv. omša svätenia olejov bude v katedrále Najsvätejšej
Trojice o 10:00 h.;
- sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18:00 h.;
- bdenie pri Olivovej hore bude do 21:00 h

Veľký piatok:		
			
			

- krížová cesta po Solinkách začne o 10:00 h.;
- obrady slávenie utrpenia a smrti Pána o 16:00 h.;
- poklona krížu do 21:00 h.

Biela sobota:		
			
			

- vyloženie Oltárnej sviatosti a ranné chvály o 7:00 h.;
- celodenná poklona rodín pri Božom hrobe;
- veľkonočná vigília o 20:00 h.

Počas celej soboty môžete prinášať jedlo do obetných darov na vigíliu a po
slávnosti zmŕtvychvstania Vás pozývame na agapé do haly CVČ.
ÚPLNÉ ODPUSTKY za zvyčajných podmienok možno získať:
na Zelený štvrtok
pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
na Veľký piatok
pri poklone krížu počas liturgického slávenia;
na Veľkonočnú vigíliu
pri obnove krstných sľubov.
SV. OMŠE
Veľkonočná nedeľa: - 6:30; 8:30; 10:30; 19:30 h.
			
- o 18:00 h. slávnostné vešpery.
Veľkonočný pondelok: - 6:30; 8:30; 10:30 h. večerná sv. omša nebude.

