
Kongregácia Bratov Tešiteľov z Getseman - CCG 
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH 

Hviezdoslavova 104/77, 953 01 Zlaté Moravce,  +421 37 64 216 10 

MAREC 2023   PÔSTNE OBDOBIE 

 

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 
 

Pred liturgickou obnovou Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965) sa Piatou pôstnou nedeľou začínala Doba umučenia. 
Vyjadrovalo sa tým, že od tejto nedele sa v liturgických textoch a čítaniach dostáva do popredia téma Kristovho utrpenia. Od tohto 
pomenovania sa upustilo, aby sa vyjadrila jednota celého Pôstneho obdobia. Spájal sa s tým však zvyk zahaľovať v kostoloch 
kríže a obrazy umučeného Krista, ktorý sa z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska u nás stále zachováva. Kríže zostanú 
zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) a obrazy až do začiatku Veľkonočnej 
vigílie vo Svätej noci. 

 

PONDELOK  Pondelok po 5. pôstnej nedeli 

27. 
MAREC 

 900 Za † rodičov Jozefa a Paulínu a starých rodičov z oboch strán 
 1800 Za † Róberta, Pavlínu a dcéru Nikol 

UTOROK  Utorok po 5. pôstnej nedeli 

28. 
MAREC 

 900 Za † Máriu a Antona Kišových 
 1800 Poďakovanie za 22 rokov života s prosbou o Božiu pomoc 

STREDA  Streda po 5. pôstnej nedeli 

29. 
MAREC 

 900 Za † súrodencov a starých rodičov 
 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

ŠTVRTOK  Štvrtok po 5. pôstnej nedeli 

30. 
MAREC 

 900 Za † starých rodičov Turzových, Ondrejkových, Luknišových a tetu Rozáliu 

 1800 Za † manžela Miroslava, vnuka Boriska a všetkých † z rodiny 
PIATOK  Piatok po 5. pôstnej nedeli 

31. 
MAREC 

 900 Za Ligu Pár Páru 
 1800 Za † starých rodičov, rodičov a švagra 

  1930 Mládežnícka sv. omša 
SOBOTA  Sobota po 5. pôstnej nedeli 

1. 
APRÍL 

 900 Za † rodičov Reginu a Karola, Barboru a Petra 
 1800 Za † Karola a Máriu a rodičov z oboch strán 

NEDEĽA  PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA, čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 

2. 
APRÍL 

 800 Za Božiu pomoc pri pôrode 
 1000 Za † rodičov, bratov Pánikových a neter Silviu 
 1800 Za † kňaza Petra 

 

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

 Počas pôstneho obdobia sa v našom kostole modlíme krížové cesty, v stredu o 17.15 hod. a v piatok 
o 17.15 hod.  
 

 V sobotu sa po rannej sv. omši pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú sobotu v mesiaci. 
 

 Na budúcu nedeľu (2.4.) bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. 
Spovedať sa bude v oboch kostoloch súčasne od 14.00 hod. do 15.30 hod. 
 

 Dnes je pri všetkých sv. omšiach predpísaná zbierka na pomoc prenasledovaným 
kresťanom a vojnovým utečencom. Za vaše milodary vyslovujeme: „Pán Boh vám to 
odmeň.“ 
 
 
 


