PROGRAM POČAS
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Kvetná
nedeľa
5. 4. 2020

FARSKÝ
KOSTOL
SV. MRICHA

VATIKÁN

TV LUX

RTVS
JEDNOTKA

11.00

11.00

11.00

10.00

SV. OMŠA

SV. OMŠA

SV. OMŠA

SO SV. OTCOM

VATIKÁN

VATIKÁN

SV. OMŠA
BEZ ÚČASTI VERIACICH

18.30
SV. OMŠA
KAPLNKA TV LUX

9.30

Zelený
štvrtok
9. 4. 2020

SV. OMŠA
SVÄTENIA OLEJOV

BA - KATEDRÁLA

18.00

18.00

SV. OMŠA

SV. OMŠA

BEZ ÚČASTI VERIACICH

SO SV. OTCOM

VATIKÁN

15.00

18.00

15.00

OBRADY

OBRADY

SO SV. OTCOM

BA - KATEDRÁLA

21.00

21.00

SV. OMŠA

Veľký
piatok
10. 4. 2020

18.00

OBRADY

BEZ ÚČASTI VERIACICH

21.10

KRÍŽOVÁ CESTA KRÍŽOVÁ CESTA KRÍŽOVÁ CESTA
SO SV. OTCOM

VATIKÁN

19.30

Veľkonočná
19.30
vigília
VIGÍLIA VN
11. 4. 2020 BEZ ÚČASTI VERIACICH

Veľkonočná
nedeľa
12. 4. 2020

VATIKÁN

VIGÍLIA VN
BA - KATEDRÁLA

21.00

21.00

VIGÍLIA VN

VIGÍLIA VN

SO SV. OTCOM

VATIKÁN

9.30

9.30

SV. OMŠA

SV. OMŠA

BA - KATEDRÁLA

BEZ ÚČASTI VERIACICH

11.00

11.00

10.00

SV. OMŠA

SV. OMŠA

SV. OMŠA

SO SV. OTCOM

VATIKÁN

VATIKÁN

Časy v tabuľke sú iba informatívne. V televízii, v rozhlase a na
webových stránkach môžete nájsť aj iné možnosti.
Čas pre slávenie vo farskom kostole sv. Imricha v Častej je tiež
iba informatívny, aby ste vedeli, kedy sa za vás v kostole bude
modliť pán farár a spolu sme sa mohli duchovne zjednotiť.
Pripomínam, že BOHOSLUŽBY SÚ BEZ ÚČASTI
VERIACICH !!!
Na KVETNÚ NEDEĽU popoludní bude možnosť zobrať si pri
kostole (v Častej pri MISIJNOM KRÍŽI a v Píle pri BRÁNKE)
jednu alebo dve požehnané ratolesti, ktoré si môžete zobrať do
svojej domácnosti. PROSÍM, aby starší ľudia – nad 65 rokov
nechodili, ale poproste niekoho, aby vám takúto ratolesť
priniesol. Poprípade mladší sa dohodnite a prineste takúto
ratolesť niekomu staršiemu.
Pre členov ŽIVÉHO RUŽENCA dávam informáciu, že sa
NAĎALEJ MODLIEVATE TO TAJOMSTVO, KTORÉ
PRÁVE TERAZ MÁTE. A to až do dňa, kedy si budeme môcť
v kostole toto tajomstvo zameniť za iné.
Keďže sa blížia Veľkonočné sviatky a pred nimi mnohí túžia
prijať sviatosť zmierenia, tak pripomínam (máme to už v dlhšie
uvádzané v oznamoch),
že SVIATOSŤ ZMIERENIA V NAŠEJ FARNOSTI JE
MOŽNÉ V KOSTOLE PRIJAŤ PO OSOBNOM DOHOVORE
S KŇAZOM cez mobilné číslo 0907 756 081.
Toto prijatie sviatosti zmierenia neodporúčam starším ľuďom
nad 65 rokov (títo vo vážnom prípade môžu dohodnúť
návštevu kňaza vo svojej domácnosti).
Veriaci si môže dobrú svätú spoveď vykonať nielen v pôstnom
a vo veľkonočnom období, ale kvôli oprávnenému dôvodu
nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase.

Na VEĽKÝ PIATOK je deň prísneho pôstu.
To zaväzuje všetkých:
od 14. roku života až do smrti nejesť mäso
od 18. roku života až do 60. roku života hladový pôst (1x sa
možno najesť do sýta, 2x si možno niečo zajesť)
Každý si súkromne alebo v rodine vykonajme krížovú cestu.
Odporúčam krížovú cestu o 21.00 hod spolu so sv. otcom.
Po skončení obradov Veľkého piatku, kde je súčasťou aj
obrad odhalenia kríža, môžete aj vo svojich domácnostiach
prejaviť úctu krížu, na ktorom nás Ježiš vykúpil a to
pokľaknutím na jedno koleno. Keďže nemôžete prichádzať do
kostolov, tak odporúčam, aby ste si vo svojom príbytku dali
na vhodné miesto krížik, ktorému sa až do veľkonočnej vigílie
môžete takto pokloniť. (Môžete si pri ňom alebo s ním vykonať
aj krížovú cestu)
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA je najväčší sviatok nás kresťanov –
veď oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie. Aj napriek tomu, že
nemôžeme byť v kostole na sv. omši, tak tento deň prežime
slávnostne. Nech je to DEŇ VAŠEJ RODINY. Deň, kedy
budete v rodine prežívať radosti a krásne chvíle. V tento deň
žime pre svojich manželku či manžela, dcéru či syna, mamu či
otca. Nezabúdajme sa telefonicky, či cez internet spojiť aj s tými
členmi rodiny, s ktorými nemôžeme byť osobne.

Všetkým prajem požehnané
a prekrásne prežívanie týchto dní
v kruhu svojich rodín.

