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F A R S K É   O Z N A M Y  NA VEĽKÝ  TÝŽDEŇ  
tel.: 044/439 71 79, mobil: 0948/607070, e-mail: liptovske_revuce@kapitula.sk, 

 

VŠETKY SV. OMŠE, OBRADY A POBOŽNOSTI BUDÚ SLÁVENÉ 

SÚKROMNE, BEZ VERENOSTI, S MINIMÁLNOU ASISTENCIOU. 

Kvetná nedeľa – začiatok Veľkého týždňa – pri vchode kostola budú uložené požehnané 
bahniatka, ktoré si môžete zobrať do svojich domov 

Pondelok, utorok a streda sú dni Veľkého týždňa. 
 

Štvrtok /17.00  
- Zelený štvrtok - Posledná večera - ustanovenie Eucharistie  a sv.  kňazstva  
Piatok /15.00/ - obrady  
- Veľký piatok - deň Pánovho umučenia a  smrti Ježiša Krista  
- je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 
- Sviatosť Oltárna sa po obradoch nebude vykladať  
- krížová cesta sa uskutoční v kostole na začiatku obradov o 15.00 hod.  
Sobota /19.30/  
- Biela sobota - veľkonočná vigília Pánovho Zmŕtvychvstania  
- v sobotu bude od 11.00 – 17.00 otvorená predsieň kostola (kaplnka) k súkromnej 

modlitbe (nebude vyložená Sv. Oltárna). Nech celé rodiny, ktoré boli zvyknuté pomodliť 
sa pred vyloženou Sviatosťou pri Božom hrobe, sa tento krát radšej spoja v spoločnej 
modlitbe pred krížom vo svojich domovoch, aby sme sa vyhli hromadnej návšteve 
kostola. 

Keďže všetky slávenia sa uskutočnia súkromne, tak ako pred rokom, chcem vás 
preto poprosiť o duchovné spojenie s vami v časoch, kedy sa jednotlivé liturgické 
úkony  budú sláviť v kostole, aby ste sa k ním pripojili svojimi modlitbami aj vy doma.  
Nech tými hlavnými vyzývateľmi k modlitbe túto Veľkú noc budú samotní členovia 
rodiny, hlavne otec a mama. Dajme takto dôraz na prežívanie viery i týchto 
veľkonočných sviatkov, v rodine.        
 K tomu nech vám dopomôžu materiály na farskej stránke. Sú na  nej: Liturgia 
domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie, krížová cesty, katechézy, návod na duchovné 
prežitie Veľkej noci doma v rodine. Využime priame prenosy bohoslužieb v televízii, 
rádiu či na iných sociálnych sieťach. 

PONDELOK /29.3./  † Helena a Juraj Valko 

UTOROK /30.3./   † Zuzana a Štefan Kusovský   

STREDA /31.3./    † Ján Kuriš 

ŠTVRTOK /1.4./ 

Zelený štvrtok 
17.00 za kňazov žijúcich i zosnulých, ktorí 

pôsobili v našej farnosti 

PIATOK /2.4./ 

Veľký piatok 
15.00  xxx  

SOBOTA /3.4./     

Biela sobota  
19.30 za ukončenie  epidémie 

NEDEĽA /4.4./  

Veľkonočná nedeľa 
  8.00 za farníkov 
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