
 

FARSKÉ OZNAMY 
      FARNOSŤ LIPTOVSKÁ OSADA 

e-mail: karas.k@zoznam.sk 

Kont: tel. č. 044/43 96 212 

Farský účet: SK40 0900 0000 0000 5671 1303 

 

3.4.2023 –9.4.2023 
 

 
 

FARSKÝ KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA 

DEŇ OSLAVA HODINA SV. OMŠE 
ÚMYSEL SV. OMŠE 

POBOŽNOSŤ 

Pondelok 
3.4.2023 

Pondelok svätého  týždňa 7:30 
Za súrodencov Lucia, 

Ondrej , František ZBP 

UTOROK 
4.4.2023 

Utorok svätého týždňa 18.00 
+ rodičov + súrodencov 

534 
STREDA 
5.4.2023 

Streda  svätého týždňa 18:00 +Florián +Žofia 

ŠTVRTOK 
6.4.2023 

ZELENÝ ŠTVRTOK  
ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE 18:00 ZBP pre Aničku  

PIATOK 
7.4.2023 

VEĽKÝ PIATOK   
UTRPENIA PÁNA  A SMRTI 

PÁNA 

10:00                    
KRÍŽOVÁ CESTA                         

CEZ DEDINU 

15:00 OBRADY VEĽKÉHO PIATKU 

do 20:00 Boží hrob  

SOBOTA                
8.4.2023 

 BIELA SOBOTY 
 

 SVÄTÁ SOBOTA 

8:00 Ranné chvály v kostole 

10:00 Začiatok Božieho hrobu 

18:30 Ukončenie Božieho hrobu 

19:30 
vigília 

Ondrej a Štefan 
poďakovanie P.B                             

za ochranu pred nešťastím 

NEDEĽA 

9.4.2023 

VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA PÁNOVHO 

ZMŔTVYCHVSTANIA 

 

NEDEĽA NEDIEĽ 

8:00 
Ondrej a Anna Neupauer 

ZBP 

10:00 
slávnostná 

Za veriacich farnosti 

14:00 
Poklona a slávnostne 

vešpery 

17:00 
+ Jaroslav Alfréd Vlnieška 

prvá výročná 

 



OZNAMY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 

 DNES KRÍŽOVÁ CESTA: na kvetnú nedeľu o 13:00 za mladých.  

 ZBIERKA:  činila z minulej nedele 404,10 na pomoc prenasledovaným kresťanom PBZ. 

 VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ CHORÝCH: nahlásiť v sakristii u kostolníkov navštívim ich 4.4.2022 

utorok od 9:00, dom dôchodcov taktiež v utorok o 13:00 hod. Laickí podávatelia budú aj cez sviatky nosiť 

sv. prijímanie domov chorým oznámte laickým podávateľom ku komu majú prísť.  

 SPOVEĎ VEĽKONOČNÁ: dnes na kvetnú nedeľu od 14:00 – 16:00 a pondelok od 8:00 – 8:30                             

utorok: 17:00 – 20:00 a streda od 17:00 – 18:00 hod.  

 MILODARY NA KOSTOL:  obetovali na účet M.B: 50,-,S.L: 15, Bohu známa 50,-                                                  

farský účet na ktorý môžete prispieť:  SK40 0900 0000 0000 5671 1303, Pán Boh odmeň.  

 KROJE: prosíme obliecť si kroj na veľkonočné sviatky.  

 ZELENÝ ŠTVRTOK: 

- až do veľkonočnej vigílie sa neprežehnávame v kostole so sv. vodou, v sväteničkách 

nebude voda až do požehnania na veľkonočnú vigíliu.  

- je úkon umývania nôh. Prosíme  apoštolov zhromaždiť sa vo štvrtok  pred sakristiou.  

- Svätostánok je prázdny, sviatosť bude uchovaná pri bočnom oltári tam aj kľakáme.  

- Počas spevu Sláva Bohu na výsostiach, zvonia zvony a potom sa odmlčia až do 

veľkonočnej vigílie.  

- po sv. omši  je obnaženie oltárov. 

- Getsemanská záhrada v kostole pri bočnom oltári sv. Jozefa. 

 VEĽKÝ PIATOK: 

- je to deň pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a zachovanie pôstu.   

- Krížová cesta bude o 10:00 hod. Zhromaždime sa  pred obecným úradom 

a pôjdeme zastaveniami až ku kostolu, ku misijnému krížu.  

- V tento deň je odhalenie kríža, pred krížom kľakáme. 

- Po obradoch Veľkého piatku vystavenie eucharistie v Božom hrobe do 20:00 hod.  

 BIELA SOBOTA:  

- prosíme priniesť sviece na obnovenie krstných sľubov a sprievod na vzkriesenie 

okolo kostola. Požehnáme dedinu na všetky svätové strany, preto pôjdeme z kostola 

všetci v sprievode okolo kostola.  

 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA:   

     -  v tento deň je  sviatočná veľkonočná ofera. 

 ÚPLNÉ ODPUSTKY POČAS VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA:  

 Zelený štvrtok pri speve Tangum ergo(Ctime túto sviatosť slávnu) 

 Veľký piatok pri poklone sv. krížu. 

 Veľkonočná vigília (sobota) pri obnovení krstných sľubov. 

 Raduj sa, nebies Kráľovná: sa modlí alebo spieva po celé veľkonočné obdobie. 

  

PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY 

VÁŠ DUCHOVNÝ OTEC ThLic. PaedDr. KAROL KARAŠ 


