
KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – A - (35. medzinárodný deň mládeže) - 5. apríl 2020 
FARSKÉ OZNAMY (6. – 12. apríl 2020) 

Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľký (Svätý) týždeň. 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A FARSKÉ OZNAMY 

ZELENÝ ŠTVRTOK – 9. apríl 2020 

Omša svätenia olejov v Katedrále sv. Martina: v inom termíne. 

Večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere - pripomenieme si ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva 
a Pánov príkaz lásky. Vo Farskom kostole o 18.30. 

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA - 10. apríl 2020 

Celý tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, to znamená jeden raz dosýta sa najesť a dva 
razy niečo zajesť, ale bez mäsa. Tento prísny pôst viaže všetkých, ktorí dovŕšili 18. rok a začali 60. rok života. Pre 
ostatných platí zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

Pobožnosť Krížovej cesty: vo Farskom kostole o 12.00. 
 Liturgiu Pánovho umučenia začneme sláviť vo Farskom kostole popoludní o 15.00. V tento deň sa neslávi svätá 
omša. Veľkopiatočná liturgia má 3 časti: liturgia slova, poklona sv. krížu a sv. prijímanie.  

BIELA SOBOTA – 11. apríl 2020 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA začne po západe slnka o 19.30 a má štyri časti: obrad svetla, liturgia slova, liturgia 
krstu, liturgia Eucharistie.  

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 12. apríl 2020    

Požehnanie veľkonočných pokrmov: v tomto roku Spoločné žehnanie pokrmov v rodinnom kruhu ako 
domáca Cirkev. Predloha na stránke farnosti (modlitbu vedie otec alebo matka rodiny). 

Svätá omša o 10.30 vo Farskom kostole. 

Živé prenosy (https://www.youtube.com/watch?v=9EnCOkqkJBE) zo slávenia Veľkonočnočného trojdnia z 
nášho Farského kostola: 

štvrtok 18.30 Večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere 
piatok 12.00  Pobožnosť Krížovej cesty; 15.00 Liturgia Pánovho umučenia 
sobota 19.30 Veľkonočná vigília
nedeľa 10.30 Svätá omša 

Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma 10,-€ 
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámy 100,-€; bohuznáma 20,-€; z pohrebu Márie 

Kozubovej 20,-€; Antónia Tureková 50,-€; bohuznáma 36,-€; bohuznáma rodina z pohrebu 200,-€; bohuznámy 50,-€; 
z krstu Mie Hutníkovej 50,-€; z pohrebu Márie Radomskej 20,-€; bohuznáme rodiny z krstu - 20,-€; 50,-€ a 20,-€; 
bohuznámi 100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma rodina 10,-€; z pohrebu Erika Tokarčíka 100,-€; bohuznáma 
rodina 100,-€; bohuznámy 50,-€; bohuznáma 50,-€                                                                         - úprimná vďaka 

 V nedeľu 8. marca bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský 
kostol 4 349,43 € a pre Filiálny kostol 397,21 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 23 922,76 € a 
Farský kostol 178 587,47 € (po uhradení predfaktúry 70 000,-€ za medený plech, predfaktúry za práce na fasáde 
24 000,-€; faktúry za realizáciu prepichu na elektrickú a plynovú prípojku 2 831,40 €). Všetkým darcom vyslovujeme 
vrúcne poďakovanie za štedrosť. 
 V marci sme začali s realizáciou projektu celkovej rekonštrukcie exteriéru Farského kostola - postavenie lešenia, 
nová medená krytina na veži a streche, výplne okenných a dverných otvorov kostola, obnova fasády, oprava 
ciferníka a zábradlia na veži, nové kovové okenice na veži, obnova kamenných prvkov,... (rozpočet 420 000,-€). 
Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo v tomto náročnom a ťažkom období pandémie. Ak by niekto chcel 
a mohol podporiť toto dielo finančne, môže tak urobiť prevodom na č. ú.: SK22 0900 0000 0001 0386 3036. 

Fotogaléria rekonštrukcie Farského kostola na stránke farnosti. 

Na našej farskej stránke rkfarnost-sl.sk nájdeme užitočné materiály k týmto dňom: 
1. Liturgia domácej cirkvi pre naše rodiny, aby mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia. Texty
pripravil prof. F. Trstenský, a následne boli odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU. Táto liturgia je 
zvlášť odporúčaná diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom. 
2. Kniha “Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole
Prvého listu Korinťanom. 
3. Krížová cesta (za) chorých od autora Mgr. Mariána Sivoňa.
4. Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti.
5. Inštrukcia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia počas COVID-19.

https://www.youtube.com/watch?v=9EnCOkqkJBE
http://rkfarnost-sl.sk/index_files/01_liturgia_domacej_cirkvi%20_VN_2020a.pdf
http://rkfarnost-sl.sk/index_files/01_liturgia_domacej_cirkvi%20_VN_2020a.pdf
http://rkfarnost-sl.sk/index_files/01_liturgia_domacej_cirkvi%20_VN_2020a.pdf
http://rkfarnost-sl.sk/index_files/02_Frantisek_Trstensky_Vznesenejsia_cesta.pdf
http://rkfarnost-sl.sk/index_files/02_Frantisek_Trstensky_Vznesenejsia_cesta.pdf
http://rkfarnost-sl.sk/index_files/03_krizova_cesta_(za)_chorych.pdf
http://rkfarnost-sl.sk/index_files/04_dokonala_lutost.pdf
http://rkfarnost-sl.sk/index_files/vysluhovanie_sviatosti_zmierenia_pocas_covid.pdf

