Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána
Deň

Liturgický prehľad

Pondelok
26. III. 2018
Utorok
27. III. 2018
Streda
28. III. 2018
Štvrtok
29. III. 2018
Piatok
30. III. 2018
Sobota
31. III. 2018
Nedeľa
1. IV. 2018
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kaplnka
Najsvätejšej Trojice

Féria
Féria

615

- spoločná svätá spoveď -

615

Féria
ZELENÝ ŠTVRTOK

615

Farský kostol
Všetkých svätých

† Anton, Michal,
Bohuš a Oľga
ZBP pre Emanuela
† rodičia: Mária a
Cyprián

spomienka na slávenie
Poslednej večere

VEĽKÝ PIATOK
slávenie utrpenia a smrti Pána

BIELA SOBOTA
„matka všetkých svätých vigílií“

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

1730
1000

† Ľudovít, Anna a Ján Briestenský
svätá omša svätenia olejov (ŽILINA)

1730
1900
900
1500

na úmysel kňaza
hodina so sviatostným Kristom
pobožnosť krížovej cesty

1700

hodina s trpiacim Kristom

1900

na úmysel kňaza

730
845
1000

za trpezlivosť pri znášaní choroby

obrady Veľkého piatku

(ILIAVKA - na úmysel)
za Boží ľud

Minulý týždeň bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Obetovaných bolo: 638, 93 €. Na budúci týždeň
a veľkonočný pondelok bude výročná veľkonočná ofera. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Veľký týždeň: začína dnes - Kvetnou nedeľou, je to čas v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho
života. Veľkonočné trojdnie: začína večernou sv. omšou na Pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok, pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti
Pána (deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, pričom sa odporúča predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu) a vrcholí vo Veľkonočnej vigílii na
Bielu sobotu a slávením Veľkonočnej nedele.
Úplné odpustky vo Veľkom týždni: za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek
záľuby aj k ľahkému hriechu) je možné získať:
→ pri verejnej adorácii pred Sviatosťou Oltárnou na Zelený štvrtok (1900), alebo spevom „Ctíme túto sviatosť slávnu“
→ pobožnosťou krížovej cesty na Veľký piatok pred riadne ustanovenými zastaveniami (900)
→ nábožnou účasťou na poklone krížu na Veľký piatok (1700)
→ obnovou krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (1900)
Srdečne Vás všetkých v tomto týždni pozývame na modlitbu svätého ruženca od 1645, na hodinu so sviatostným Kristom: vo štvrtok po svätej
omši, na pobožnosť krížovej cesty: v piatok od 900 a na hodinu s trpiacim Kristom: v piatok po obradoch.
Spoločná predveľkonočná svätá spoveď bude v našej farnosti v utorok 27. III. 2018. Prosíme, aby ste si v rámci svojich možností zariadili čas
a zúčastnili sa jej. Spovedať sa bude od 1000 - 1145 a od 1700 - 1900. Využime túto príležitosť a pripravme si svoje srdcia na blížiace sa sviatky Veľkej
noci a povzbuďme k svätej spovedi aj svojich príbuzných, priateľov a známych. Približne každých 20. minút sa bude rozdávať sväté prijímanie.
Z dôvodu spoločných svätých spovedí večerná svätá omša v tomto týždni v pondelok a utorok nebude.
Dnešný deň: 25. III. je dňom počatého dieťaťa. V tejto súvislosti pripomíname, že každú stredu večer po svätej omši sa modlievame pred
nemocnicou za nenarodené deti. Kto má záujem, môže sa pridať.
Kto by chcel svojím milodarom prispieť na kvety k Božiemu hrobu alebo vôbec na výzdobu počas celého liturgického slávenia môže tak urobiť do
pokladničky pod chórom.
V prípade Vášho záujmu a záväzného zapísania sa na hodinovú poklonu (po dvoch) sa po obradoch Veľkého piatka až do začiatku Veľkonočnej
vigílie uskutoční celonočná adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou s možnosťou uctenia si svätého kríža pri Božom hrobe. Papier na
zapísanie sa je vzadu na stolíku.
Od Veľkonočnej vigílie sa namiesto modlitby Anjel Pána budeme počas celého veľkonočného obdobia modliť modlitbu Raduj sa nebies kráľovná.
Oznamujeme, že na duchovnú obnovu do Brezna, ktorá sa uskutoční: 21. IV. sú už všetky miesta v autobusoch obsadené. Zapísať sa môžete už
len ako náhradníci, v prípade že by sa niekto z prihlásených odhlásil.
Ponúkame Vám na predaj noviny: Slovo+ - cena za kus je: 1, 50 €, časopis: Milujte sa! - cena za kus je: 1, 50 €, časopis: Naša Žilinská diecéza cena za kus je: 0, 50 €. Nájdete ich vzadu na stolíku.
Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše dary - duchovné, hmotné, finančné i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky;
prednes pašií; ... ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.
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