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KVETNÁ NEDEĽA 
Pondelok 29. marec Pondelok Veľkého týždňa 
Utorok 30. marec Utorok Veľkého týždňa 
Streda 31. marec Streda Veľkého týždňa 
Štvrtok 1. apríl ZELENÝ ŠTVRTOK 
Piatok 2. apríl VEĽKÝ PIATOK 
Sobota 3. apríl BIELA SOBOTA 
Nedeľa 4. apríl VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1800 CELEBRANT † Ľudmila Mlynarčíková – 1. výročie 

KAZATEĽ † Terézia Čorbová 

Utorok 1800 
CELEBRANT † Ľudovít – 5. výročie 
KAZATEĽ ZBP pre Kláru a Jozefa 

Streda 1800 CELEBRANT † z rod. Horník, Vanečko a duše v očistci 
KAZATEĽ † Anna Bartková a Mária Kostková 

Štvrtok 1800 
CELEBRANT ZBP pre tvorcov a spolupracovníkov projektu Cantate 
KAZATEĽ ZBP pre rod. Bartkovú 
KONCELEBRANT † Paulína, Štefan a František 

Piatok 1500 
CELEBRANT 

Obrady Veľkého piatku KAZATEĽ 
KONCELEBRANT 

Sobota 1930 
CELEBRANT ZBP pre r. Skladanú, Klimekovú, Režnákovú a Chybovú 
KAZATEĽ † Anna, Mária, Alžbeta a Ružena 
KONCELEBRANT Za všetkých dobrodincov 

Nedeľa 1000 
CELEBRANT Za veriacich farnosti 
KAZATEĽ † Štefan Kačmarek a Zuzana Kapolková 

1. BOHOSLUŽBY: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku je verejné slúženie svätých omší zakázané.
Prenos našich svätých omší budeme vysielať prostredníctvom Youtube kanála, TV Ľubica a ich FB účtu. Pre
všetkých veriacich stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.

2. ERKO: Dnes o 1500 sa budú naši eRkári modliť pobožnosť Krížovej cesty. Krížová cesta bude vysielaná
prostredníctvom Youtube kanála na nasledovnom linku: https://youtu.be/6_QVG8HvV1Y.

3. VEĽKÝ PIATOK: V tento deň je v Cirkvi prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. O 900 sa
budeme my kňazi spolu s o. Mariánom, modliť v kostole pobožnosť Krížovej cesty. Prenos bude vysielať aj
TV Ľubica, ich FB a náš Youtube. 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 bezpečnostné pravidlá. Nevyhnutné je mať respirátor, 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, tak ako minulého roku. Rozpis ulíc:

5. POKÁNIE: Nakoľko nie je možné vysluhovať sviatosť zmierenia, prosím, aby ste si čím viacerí aspoň pred
Veľkonočným trojdním vzbudili dokonalú ľútosť. Jedna z možností je aj na webovej stránke farnosti.
V prípade záujmu o individuálnu svätú spoveď, zavolajte na Farský úrad a dohodnite si termín a čas.

6. BIRMOVANCI: Túto sobotu nebude online prednáška pre birmovancov. Pozývame vás prísť v tento deň
pokloniť sa do Božieho hrobu.

7. MILODARY: Ďakujeme všetkým, ktorí ste aj v tomto týždni prispeli na chod farnosti. Kto by mal záujem
tiež prispieť na chod farnosti, môže tak urobiť prostredníctvom prevodu na farský účet, ktorý je na našej
webovej stránke farnosti www.farnostlubica.sk. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.


