
Farnosť Nanebovzatia Panny Márie – Podolínec 
 

LITURGICKÉ OZNAMY 
 

KVETNÁ NEDEĽA 2019 
 

Pondelok 15.4. Pondelok Veľkého týždňa 

 18:30 Za + z rodiny Jána Lutza 
 

Utorok 16.4. Utorok Veľkého týždňa 

 18:30 + Rudolf Tokarčík 
 

Streda 17.4. Streda Veľkého týždňa 

(Detská sv. omša) 17:30 Za + z rodiny Tišákovej 
 

Štvrtok 18.4. ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE 

 18:30 Na úmysel 
 

Piatok 19.4. VEĽKÝ PIATOK 

 15:00 Veľkopiatkové obrady 
 

Sobota 20.4. BIELA SOBOTA 

 20:00 Za + rodičov 
 

Nedeľa 21.4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

 8:00 Za nové duchovné povolania 

 10:00 Za farníkov 

Kláštorný kostol 6:30 18:30 

 

 

 Pobožnosť krížovej cesty: dnes o 14,00 hod. 

         piatok o 19,30 hod. (na námestí – na spôsob Kolosea) 

 

 Dnes je 34. Medzinárodný deň mládeže. DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE VYKROČ 2019 

s  témou "Hore nohami" sa uskutoční 18. mája (sobota) 2019 v Poprade. Bližšie info nájdete na 

stránke www.komisia.sk 

 Ku chorým pôjdeme v pondelok o 9,00 hod. (Prosím nahlásiť tých chorých, ktorých je potrebné 

vyspovedať pred sviatkami, okrem tých, ku ktorým chodíme pravidelne na prvé piatky). 

 Sviatosť zmierenia budem ešte vysluhovať v utorok od 17,00 hod. 

 V stredu po detskej sv. omši sa uskutoční žrebovanie z biblickej súťaže. 

 Na Zelený štvrtok o 9,00 hod. sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sv. omša 

svätenia olejov za účasti všetkých kňazov a biskupov našej diecézy. 

 Veľký piatok je dňom pokánia v celej Cirkvi. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa 

mäsitého pokrmu. 

 Na slávenie Veľkonočnej vigílie si môžete doniesť sviece, ktoré si zapálite pri úvodnom obrade 

svetla a počas obnovenia krstných sľubov (na sviece si urobte chránitka, aby sa nepokvapkali 

lavice). 

 Spišské biskupstvo spolu s LUX communication a TV LUX pripravili dokumentárny film o 

biskupovi Jánovi Vojtaššákovi (názov filmu VOJTAŠŠÁK). TV LUX bude tento film vysielať 

počas veľkonočného Trojdnia: Veľký piatok o 20.05; Biela sobota o 16.00; Veľkonočná nedeľa  

o 15.45 

http://www.komisia.sk/

