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PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA 
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 

PONDELOK  PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA 

11 
APR 

 900 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Radoslava s rodinou 

 1800 Za všetky vypočuté prosby k Panne Márii Lurdskej 
UTOROK  UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA 

12 
APR 

 900 Za † manžela Júliusa, rodičov z oboch strán, brata Jána a Františka 

 1800 Poďakovanie za 60 rokov života s prosbou o Božiu pomoc pre rodinu 
STREDA  STREDA SVÄTÉHO TÝŽDŇA 

13 
APR 

 900 Za † súrodencov Ondreja, Františka, Katarínu a Helenu 

 1800 Pane prosíme Ťa za odprosenie za urážky Tvojho svätého mena 
ŠTVRTOK  ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK) 

14 
APR 

 
1800 Za klaňateľov a ich rodiny 

 
PIATOK  PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK) 

15 
APR 

 
1700 SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA  

SOBOTA  SVÄTÁ SOBOTA (BIELA SOBOTA) 

16 
APR 

 
1900 

Veľkonočná vigília vo Svätej noci 
 Za † manžela Jozefa Školníka 

NEDEĽA  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

17 
APR 

 800 Za † Mariána Valašíka a rodičov Valašíkových a Podbehlých 

 ② Za † matku Františku, otca Rudolfa 
 1000 Za † manžela Ľudovíta Tonku, brata Rudolfa a svatku Gitku 

  1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre Júliu a Jána 
 

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby 
vám vyslovujeme „Pán Boh vám to odmeň“.  
 

 Dnešnou nedeľou začíname Svätý týždeň. Cirkev v ňom slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus 
v posledných dňoch svojho života, počnúc svojim mesiášskym vstupom do Jeruzalema. Pôstne obdobie 
pokračuje až do Zeleného štvrtka. 
 

 Vo štvrtok (Zelený štvrtok) ranná sv. omša o 9.00 hod. nebude! Adorácia v Adoračnej kaplnke bude 
bezo zmeny. Možnosť v nej adorovať bude od 10.00 hod. tak ako zvyčajne. Večerná omša na pamiatku 
Pánovej večere bude o 18.00 hod. Po nej bude možnosť tichej adorácie („v Getsemani“) tu v našom 
kostole do polnoci (24.00 hod.) 

 

 V piatok na Veľký piatok je jediný deň, keď sa v Cirkvi neslávi sv. omša. Pánovo umučenie a smrť 
si pripomenieme obradmi, ktoré začneme o 17.00 hod. Veľký piatok je deň pokánia záväzného 
v celej Cirkvi. Zdržiavame sa mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst, ktorý sa nemôže 
nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno 
prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Po obradoch bude vyložená Najsvätejšia 
Sviatosť Oltárna v Božom hrobe. Možnosť adorovať a pokloniť sa krížu bude do 21.00 hod.  
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 Na Svätú sobotu (al. Bielu sobotu) vyložíme Sviatosť Oltárnu v Božom hrobe o 9.00 hod. Adorovať 
a pokloniť sa krížu bude možné po celý deň až do večernej slávnostnej Vigílie. Veľkonočnú vigíliu 
začneme sláviť o 19.00 hod. Prosíme všetkých, aby si na liturgické obrady priniesli sviece. Liturgia 
vyvrcholí eucharistickou procesiou na oslavu vzkrieseného Pána, ulicami v okolí nášho kostola. 
 
 V piatok a sobotu nebude adorácia pred Sviatosťou oltárnou v adoračnej kaplnke. Od nedele bude 
adorácia v nej pokračovať ako obvykle, podľa rozpisu. 
 
 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní za zvyčajných podmienok 
(svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj 
v ľahkom hriechu) 
 
Možno ich získať: 

1. Pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok alebo spevom Tantum ergo. 
2. Za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok. 
3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie. 

 
 
 
 
 

 


