
FARSKÉ OZNAMY  

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 
 (28.03.2021) 

 
1. Liturgický kalendár: 

Svätá týždeň 
Nedeľa – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

2. Sv. omše sa nemôžu konať verejne až do odvolania. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. 
omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.  

3. Priame prenosy sv. omší a ďalších liturgických slávení môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX. 
Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše. Môžete sledovať online prenosy z farského kostola sv. 
Ondreja, apoštola v nedeľu vždy o 10:00.  

4. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa 
počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer 
o 20:00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch, prípadne so zažatou hromničnou sviečkou. 
Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých 
a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Z tohto dôvodu večer o 20:00 bude i zvonenie zvonu na 
pripomenutie tejto modlitby. 

5. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň. V nedeľu 
hneď po sv. omši bude online prenos pokračovať pobožnosťou Krížovej cesty. 

6. Na Zelený štvrtok si pripomíname Poslednú večeru nášho Pána, pri ktorej boli ustanovené sviatosti kňazstva a 
Eucharistie. Na základe povolenia Svätej stolice môže byť večerná sv. omša slávená bez účasti ľudí v tejto 
výnimočnej situácii. Preto i u nás bude táto sv. omša bez veriacich o 18:00 hod. Budete ju môcť sledovať 
v priamom prenose, tak ako nedeľné sv. omše. 

7. Na Veľký piatok sa podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistia. V tento deň je prísny pôst od mäsa  i od jedla. 
O 10:00 vás pozývame na Krížovú cestu, ktorá bude z kostole a bude sa vysielať v priamom prenose. Obrady 
Pánovho utrpenia a smrti začnú popoludní o 15:00 hod. Opäť bude možnosť ich sledovať v priamom prenose. 
Podľa usmernení z Biskupského úradu Boží hrob tento rok nebude, aby sa predišlo nebezpečenstvu 
zhromažďovania. 

8. Na Bielu sobotu sa Veľkonočná vigília začne po západe slnka o 19:30 hod. v priamom prenose. V čase, keď sa 
bude sláviť Veľkonočná vigília, môžeme umiestniť zapálenú sviečku do okien našich domov a prípadne 
i vystaviť kríž alebo obraz nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v tejto slávnej noci skutočne vstal z mŕtvych. Je to 
stará veľkonočná tradícia, ktorou môžeme vydať svedectvo, že Ježiš je Svetlom nášho života, svetlom, ktoré 
nezapadá, ako o tom vo veľkonočnej noci s radosťou a rozochvením spievame. 

9. Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší sviatok pre nás kresťanov - 
katolíkov. Sv. omša bude o 10:00 v priamom prenose. 

10. Katolícke noviny si môžete zakúpiť pri súkromnej návšteve kostolov. 


