Palmová nedeľa
Pondelok Veľ. týždňa VH 12.00

Ro 18.00

Utorok Veľ. týždňa

Ro 14.30

Streda Veľ. týždňa

VH 9.00

Zelený štvrtok

VH 18.00

Veľký piatok

VH 15.00

Biela sobota

VH 19.30

Nedeľa zmŕtvych.

VH 10.30

Ad 18.00
Ad 15.30 S 16.00 (L)

Ro 9.15

Ad 7.30 (L)

V stredu vo veku 86 rokov zomrela Margita Škurková z Rovného.
Pohreb bude v stredu o 11.00 hod.
V piatok zomrela vo veku 88 rokov Pavlína Kuľhová z VH. Pohreb
bude v pondelok o 12.00 hod.
Vo štvrtok bola vo farskom kostole Komisia pre posvätné miesta,
zložená zo šiestich kňazov, o zápis s návrhmi na liturgické úpravy zašle po
sviatkoch.
Na Zelený štvrtok o 18.00 bude slávená Eucharistia ako Posledná
Pánova večera s umývaním nôh apoštolom. Potom odhalíme oltár ako znak
že sa ňom nebude prinášať obeta, ale ju nahradzuje obeta Krista na kríži.
Potom vyložíme sviatosť Oltárnu k poklone, lebo Kristus v Getsemani sa
sťažuje, že apoštoli nemohli ani hodinu bdieť, ale zaspali. Omšu obetujeme
za zomrelých farníkov, ktorí budovali farský kostol.
Ráno na Veľký piatok o 8.00 vo farskom kostole sa modlíme ranné
chvály s posvätným čítaním. V tento deň pokánia je prísny pôst, ktorý je
záväzný od 16 do 60 rokov. Pre iných je pôst od mäsa a jeho výrobkov.
Krížová cesta pri kostole v parčíku v Rovnom bude na Veľký piatok o 11.00
hod., lebo o 12.00 hod. Ježiš bol ukrižovaný. Popoludní o 15.hod. začnú
obrady umučenia Krista, s tým že Kristovmu krížu sa pokloníme
individuálne pokľaknutím bez bozkávania kríža.
Bielu sobotu ráno o 8.00 hod. sa modlíme Liturgiu hodín - Ranné
chvály a Posvätné čítanie, vo farskom kostole pri Sv. Oltárnej a pri božom
hrobe. Sv. Oltárna bude vyložená pri Ježišovom hrobe na Veľký piatok do
17.00 hod. a na Bielu sobotu od 8.00 hod. do obradov 19.30 hod. Príďme sa
celé rodiny pokloniť Kristovi vo Sv. Oltárnej pri jeho hrobe.

Prosíme, aby sa zapojili do liturgických služieb aj farníci z filiálok,
nakoľko v sobotu bude sedem biblických čítaní a žalmov. Obrady začneme
pred kostolom, kde bude obrad svetla a vstúpime do kostola so sviečkami,
ktoré si potom zapálime. Na konci bude obrad vzkriesenia so sprievodom
okolo kostola so sv. Oltárnou.
Veľkonočné jedlá požehnáme v nedeľu ráno o 7.00 hod. vo VH a 7.20
hod. v Rovnom v kostole.
Veľká noc – Nedeľa Ježišovho zmŕtvychvstania je najväčší sviatok
počas liturgického roka oslávime slávnostným vstupom, incenzom,
a slávnostným spevom Pán Ježiš Kristus vstal mŕtvych a pápežskou
hymnou.
Veľkonočné požehnanie mestu a svetu Urbi et orbi pápežom
Františkom o 12.00 hod. v Ríme.

