
 

OZNAMY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 

 

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

 DNES MESAČNÁ OFERA:  veľké Pán Boh zaplať.  

 SPOVEĎ V KOSTOLE: pondelok, utorok a streda od 17:00 – 17:45 hod.  

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

zajtra 11.4.2022 pondelok od 9:00 hod.  

 KROJE: prosíme obliecť si kroj na veľkonočné sviatky.  

 ZELENÝ ŠTVRTOK: 

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

nebude voda až do požehnania na veľkonočnú vigíliu.  

- je úkon umývania nôh. 

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

- počas hymnu Sláva Bohu na výsostiach, zvonia zvony a potom sa odmlčia až do 

veľkonočnej vigílii.  

- po sv. omši  je obnaženie oltárov. 

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

- Apoštoli: nech prídu o 17:45 pred sakristiu.  

 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 svatove strany preto pôjdeme z kostola všetci 

v sprievode okolo kostola.  

-  

 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA  

     -  v tento deň je veľkonočná ofera. 

 ÚPLNE ODPUSTKY POČAS VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA:  

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

 Veľký piatok pri poklone sv. krížu. 

 Veľkonočná vigília (sobota) pri obnovený krstných sľubov. 

 RADUJ SA, NEBIES KRÁĽOVNÁ: sa modlí alebo spieva po celé veľkonočné obdobie. 

  

 

PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY 

VÁŠ DUCHOVNÝ OTEC KAROL KARAŠ 

 


