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                                                                 F A R S K É   O Z N A M Y 

                                   od 29. 3. 2021 do  4. 4. 2021 
 

 
 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

 

ZELENÝ  ŠTVRTOK     USTANOVENIE EUCHARISTIE  

A  SVIATOSTI KŇAZSTVA 

VEĽKÝ PIATOK   SLÁVENIE  UTRPENIA A SMRTI  PÁNA 

BIELA   SOBOTA  VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA 

NEDEĽA   ZMŔTVYCHVSTANIE  PÁNA 
         

       29. 3. 2021  -  PONDELOK † Jarmila  

      30. 3. 2021  -  UTOROK † Michal    

      31. 3. 2021  -  STREDA Za uzdravenie Františka a vnútorný pokoj          

 

 

        1. 4. 2021  -  ŠTVRTOK 
Poďakovanie za dar kňazstva a všetkých 

kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti Važec 

        2. 4. 2021  -  PIATOK ------------------------------------------------------ 
                      

 

                            

                                                    3. 4. 2021  -  SOBOTA 
Za zdravie Michala  

a kľudné vyriešenie situácie 

        4. 4. 2021  -  NEDEĽA Za veriacich  
 

 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 

 V tomto týždni budem sláviť sv. omše  stále bez účasti veriacich na vyššie  uvedené 

úmysly.  Preto pri úmysloch nie je uvedený presný čas slávenia  sv. omše.  Sv. omše je 

možnosť sledovať aj ONLINE cez sociálnu sieť Facebook v skupine LITURGIA. 

Podmienkou je aby ste na Facebook bol môj priateľ. Bližšie informácie rád poskytnem 

telefonicky na mobilnom  čísle 0903/ 907 137.  

 Vzhľadom na nepriaznivú situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu COVID 19  

a nemožnosti verejného slávenia bohoslužieb vás úctivo prosím, kto by chcel  môže 

dobrovoľne prispieť aj milodar pre chod našej farnosti na úhradu  nákladov farnosti 

a kostola na náš farský účet SK34 0900 0000 0000 5671 0247. Ako variabilný symbol  

uveďte  953 a do poznámky  pre prijímateľa uveďte milodar pre farnosť. Vopred vám 

ďakujem za každý ľubovoľný príspevok.  

 Na základe Nóty pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021, 

ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa 17. februára 2021, a 

v ktorej sa o. i. píše, že dekrét, ktorý bol vydaný týmto dikastériom 25. marca 2020 

(Prot. N. 154/20) z poverenia Svätého Otca, platí aj pre tento rok, ako aj na základe 

odporúčania tohto dekrétu, aby sa "využili telekomunikačné prostriedky vysielajúce 

v priamom prenose, pričom sa odporúča, aby sa uprednostnilo sledovanie priamych 

prenosov liturgických slávení, ktorým predsedajú biskupi", vám oznamujem, že 

spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v 

Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto 

časoch:     Zelený štvrtok   17 00 hod 

Veľký piatok  15 00 hod 

Biela sobota (Veľkonočná vigília)     19 30 hod 

 Tieto prenosy bude možné sledovať na Youtube kanáli "Rímskokatolícka farnosť 

Poprad" (https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww) 

alebo na FB stránke farnosti Poprad. 
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 Na Veľký piatok je deň prísneho pôstu, môže sa predĺžiť až do začiatku veľkonočnej  

vigílie. Sv. omša sa neslávi 

 Požehnanie veľkonočných jedál   v tomto roku nebude.  Svoje veľkonočné jedlá si 

budete môcť požehnať doma bez prítomnosti kňaza. Text požehnania nájdete na 

internetovej stránke farnosti.  

 

mailto:vazec@kapitula.sk

