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                                           Liturgický kalendár:                                

                                     Pôstne obdobie  26.03.2023 – 02.04.2023  

 Dnes na Piatu pôstnu nedeľu je u nás zvyk zahaľovať v kostoloch kríže, ktoré 
zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána v Piatok utrpenia Pána 

- Veľký piatok 

 Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa čiže  Nedeľa utrpenia Pána 

a začína ňou Svätý týždeň 

 26.03. 

Piata 
pôstna 
nedeľa 

v roku A 

  07.00 hod.   
  09.00 hod. 
  10.30 hod. 
  18.00 hod. 

+ Marta 
- Za farnosť 
- Na úmysel celebranta 
+ Antónia a Jozef 

27.03. Pondelok 
07.00 hod. 
18.00 hod. 

+ Z rodiny Semanovej 
- Za zdravie a Božie požehnanie pre Barboru s rodinou 

28.03.     Utorok  18.00 hod.  + Ancika, Helenka 

29.03.     Streda 
  07.00 hod. 

  18.00 hod. 
+ Manžel a rodičia 
+ Manžel, syn, rodičia a svokrovci 

30.03.     Štvrtok   18.00 hod. + Manžel, rodičia a deti 

31.03.     Piatok   18.00 hod. + Jozef 

01.04.     Sobota 07.00 hod. - Ružencové bratstvo 

 02.04. 

Palmová 
(Kvetná) 

Nedeľa čiže 
Nedeľa 

Utrpenia 
Pána 

  07.00 hod. 

   
  09.00 hod. 
  10.30 hod. 
  18.00 hod. 

- Za zdravie a Božiu pomoc po operácii pre manžela  
  Miroslava 
- Za farnosť 
- Na úmysel celebranta 
+ Dušan 

 Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.  

 Pobožnosť krížovej cesty v tomto týždni bude v piatok o 17.15 hod. a v nedeľu 

o 15.00 hod. 

 V piatok počas svätej omše budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. 
Spovedať budeme od 17.00 hod. 

 V sobotu 1. apríla po sobotnej pôstnej svätej omši bude Fatimská pobožnosť. 

 Na budúcu nedeľu bude v našej Katedrále veľkonočné spovedanie od 15.00 hod. 

do 19.00 hod.    

 V piatok 31.3.2023 po večernej svätej omši bude upratovanie Katedrály–4.skupina. 
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