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KVETNÁ NEDEĽA 
Pondelok 6. apríl Pondelok veľkého týždňa 
Utorok 7. apríl Utorok veľkého týždňa 
Streda 8. apríl Streda veľkého týždňa 
Štvrtok 9. apríl ZELENÝ ŠTVRTOK 
Piatok 10. apríl VEĽKÝ PIATOK 
Sobota 11. apríl BIELA SOBOTA 
Nedeľa 12. apríl VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 

Pondelok 1700 
CELEBRANT ZBP pre Katarínu Mozdenovú – 80 r. života 
KAZATEĽ † Alojz Jakubička 
KONCELEBRANT Na úmysel celebranta 

Utorok 1700 
CELEBRANT † Viliam roth a Štefan Kubičár – kňazi 
KAZATEĽ † Jozef, Ján a Jozef 
KONCELEBRANT † František a Božena 

Streda 1700 
CELEBRANT † Margita – 25. výročie 
KAZATEĽ † Štefan Sulír – 5. výročie 
KONCELEBRANT † Katarína a Štefan 

Štvrtok 1700 
CELEBRANT Za členov celodennej adorácie 
KAZATEĽ ZBP pre Stanislava Kempjaka 
KONCELEBRANT Na úmysel celebranta 

Piatok 1500 
CELEBRANT 

Obrady veľkého piatku KAZATEĽ 
KONCELEBRANT 

Sobota 1930 
CELEBRANT ZBP pre Františka, Emíliu, Janu, Vladimíra, Mateja a Pavlínu 
KAZATEĽ Za živých a † dobrodincov 
KONCELEBRANT Na úmysel celebranta 

Nedeľa 800 
CELEBRANT ZBP pre rod. Režnákovú a Chybovú 
KAZATEĽ Na úmysel celebranta 
KONCELEBRANT ZBP pre príbuzných  

1. KARANTÉNA: S ľútosťou vás informujeme, že aj naďalej sa verejné bohoslužby na Slovensku nebudú 
sláviť až do odvolania.  

2. TROJDNIE: Nakoľko nám to situácia nedovoľuje, budú obrady Veľkonočného trojdnia slávené v kostole 
bez účasti veriacich. Prosím, využite možnosť, že všetky obrady budú vysielané v TV Ľubica a na 
Facebooku. Budeme takto aspoň duchovne zjednotení s celou farnosťou. Konkrétny odkaz na Facebook je na 
hlavnej webovej stránke farnosti. 

3. VEĽKÝ PIATOK: V tento deň je v Cirkvi prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. O 900 sa 
budeme my kňazi spolu s gréckokatolíckym pánom farárom o. Mariánom, modliť v kostole pobožnosť 
Krížovej cesty. Tento prenos bude vysielať aj TV Ľubica a bude k dispozícii aj na Facebooku. Pozývame vás 
všetkých zapojiť sa do tejto modlitby spolu s nami. 

4. BIELA SOBOTA: Na Bielu sobotu od 800 – 1800 bude možnosť súkromnej poklony pri Božom hrobe. Je 
dôležité zachovať určité bezpečnostné pravidlá. Nevyhnutné je mať rúško, zachovať aspoň 2 metrový odstup 
od ostatných a kríž si uctiť iba pokľaknutím, nie bozkom. Aby sme sa vyhli veľkému počtu ľudí v kostole, 
prístup ku Božiemu hrobu bude určený po uliciach. Kto má prečítané Markovo Evanjelium, môže priniesť 
nálepky a vhodiť ich do pripraveného košíka pred banerom. Rozpis ulíc: 

5. POKÁNIE: Nakoľko nie je možné vysluhovať sviatosť zmierenia, prosím, aby ste si čím viacerí aspoň pred 
Veľkonočným trojdním vzbudili dokonalú ľútosť, tak ako sme o tom hovorili minulú nedeľu. Návod je aj na 
webovej stránke farnosti. 

6. RUŽENČIARI: Členovia RB sa aj naďalej modlia to tajomstvo, ktoré sa modlili doteraz. Kartičky sa meniť 
nebudú až do odvolania. 

 


