
KVETNÁ NEDEĽA (25.3.2018) 

Liturgický kalendár týždňa: 

Štvrtok: ZELENÝ ŠTVRTOK Pánovej večere 

Piatok: VEĽKÝ PIATOK – slávenie utrpenia a smrti Pána  

Sobota:         BIELA SOBOTA - veľkonočná vigília 

Nedeľa:        VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Pánovho zmŕtvychvstania   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
S dnešnou zmenou času, sa menia aj časy omší v týždni o hodinu neskôr. 
 

Nedeľa: 13.30 krížová cesta – za nenarodené deti 

 17.30! Za zdravie a Božie požehnanie Štefana a rodiny 

Pondelok: 18.30 + Dagmar Chlepková 

Utorok:     18.30! + František Gallik 

Streda:   14.30 pohreb so sv. omšou + Julky Gureckej 

ZELENÝ ŠTVRTOK 18.30 + + z rod. Heldákovej, Majcherovej  a Empergerovej 

VEĽKÝ PIATOK 15.00 

18.45 

19.00 

OBRADY 

ukončenie poklony v Božom hrobe 

krížová cesta (po dedine) 

BIELA SOBOTA   9.00 

19.30 

začiatok poklony v Božom hrobe  

OBRADY VZKRIESENIA  
         

VEĽKONOČNÁ 
  7.00 požehnanie jedál 

NEDEĽA 
  8.00  

 
11.00 za veriacich farnosti 

1.4.2018 14.30 pobožnosť s euch. požehnaním 
 

1. Veľkonočná sv. spoveď je dnes od 14.30 hod. do 17.00!hod. 

2. Streda  - ideme ku všetkým chorým ráno od 8.00 hod. V sakristii treba zahlásiť sviatočných. 

3. Štvrtok  - o 9.00 hod. je na Spišskej Kapitule omša svätenia olejov a obnovenia kňaz. sľubov.  

- pred sv. omši 18.00 je STRETNUTIE MINIŠTRANTOV, ktorí chcú miništrovať na obradoch. 

4. Piatok  - je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.  

5. Peniaze zbierané v Božom hrobe idú na podporu katolíkov v Jeruzaleme, Palestíne, Izraeli, 

Jordánsku, na Cypre, v Sýrii, Libanone, Egypte, Etiópii, Eritrei, Turecku, Iráne a Iraku. Pre 

pastoračnú činnosť katolíckych komunít, ich škôl, nemocníc, hospicov, centier pre utečencov a pre 

chudobných. Časť prostriedkov Kongregácia používa aj na formáciu kandidátov na kňazstvo a na 

školské aktivity na Blízkom východe. 

6. Sobota - upratovanie kostola - o 7.30 hod.: 

7. Na veľkonočnú nedeľu - po prvej sv. omši roznesú sv. prijímanie chorým. 

8. Chceme sa poďakovať 6 ženám, ktoré boli upratovať v piatok faru. A dievčatám, ktoré  v sobotu 

upratovali vpredu na fare. 

9. Do schránok ste dostali programy na Veľkú noc (sú ešte vzadu na stolíku). 

10. Mladých pozývame na Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2018, ktoré bude  7. apríla (sobota) 

2018 v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi.  Program začne o 10:00. Viac na internete. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– - 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
S dnešnou zmenou času, sa menia aj časy omší v týždni o hodinu neskôr. 
 

Utorok: 17.30  

Streda: 17.30  

Štvrtok: 17.00!  

Piatok: 17.00! OBRADY - po obradoch ukončenie poklony v B. hrobe 

Sobota: 15.00 

19.30! 

začiatok poklony v Božom hrobe  

OBRADY VZKRIESENIA 

Nedeľa:   9.30  



 

1. Veľkonočná sv. spoveď je dnes od 15.00 hod. do 17.00!hod. 

2. Dnes  - krížová cesta o 14.00 hod.  

3. Streda  - ideme ku všetkým chorým od 16.00!! hod. V sakristii treba zahlásiť sviatočných. 

- po sv. omši je STRETNUTIE MINIŠTRANTOV, ktorí chcú miništrovať na obradoch. 

4. Štvrtok  - o 9.00 hod. je na Spišskej Kapitule omša svätenia olejov a obnovenia kňazských 

sľubov. 

5. Piatok  - je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.  

6. Peniaze zbierané v Božom hrobe idú na podporu katolíkov v Jeruzaleme, Palestíne, Izraeli, 

Jordánsku, na Cypre, v Sýrii, Libanone, Egypte, Etiópii, Eritrei, Turecku, Iráne a Iraku. Pre 

pastoračnú činnosť katolíckych komunít, ich škôl, nemocníc, hospicov, centier pre utečencov a pre 

chudobných. Časť prostriedkov Kongregácia používa aj na formáciu kandidátov na kňazstvo a na 

školské aktivity na Blízkom východe. 

7. Požehnanie veľkonočných jedál bude v sobotu po obradoch.  

8. Upratovanie kostola v:  

9. Na veľkonočnú nedeľu  - po sv. omši roznesieme sv. prijímanie chorým.  

11. Mladých pozývame na Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2018, ktoré bude  7. apríla (sobota) 

2018 v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi.  Program začne o 10:00. Viac na internete. 

 

 

 


