VEĽKÝ TÝŽDEŇ

14. – 21. apríl 2019

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda

Pondelok Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa

OZNAMY
PRIETRŽKA:
1. Dnes Vám rozdáme nové veľkonočné číslo časopisu Michael. Nájdete tam okrem
zaujímavých článkov aj program obradov Veľkej noci v Skalici i na filiálkach. Výrobné
náklady na jeden kus sú 50 centov.
2. Dnešnú nedeľu poobede vo farskom kostole bude hlavná sv. spoveď k Veľkej noci od
13.30 h. do 15.30 h. a od 16.00 h. do 18.00 h. Využime túto príležitosť na zmierenie sa
s Bohom a s bratmi a sestrami. Večerná sv. omša bude dnes vo farskom kostole.
3. V stredu večer o 19.00 h. bude stretnutie birmovancov stredoškolákov vo farskom
kostole. Účasť je povinná.
4. Na Zelený štvrtok nebude ranná sv. omša.
5. OBRADY VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA. Pozývame Vás na slávenie obradov

Veľkonočného trojdnia, kedy si pripomíname najväčšie tajomstvá našej viery:
Zelený štvrtok:
18.00 sv. omša na Pamiatku Pánovej večere
Veľký piatok:

9.00 Modlitba sv. ruženca vo farskom kostole
10.00 Krížová cesta na Kalvárii v Skalici
15.00 obrady Veľkého piatku v Prietržke
18.30 koniec adorácie v Božom hrobe
Biela sobota:
10.00 – 17.30 adorácia v Božom hrobe
18.00 Veľkonočná vigília v Prietržke a Procesia
Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok: 8.00 sv. omša
6. Veľký piatok je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu; to
znamená nemáme jesť mäso (od 14. roku života do smrti) a môžeme sa len jedenkrát za deň
dosýta najesť (od 18. roku do 60. roku života).
7. Pozývame Vás na adoráciu k Božiemu hrobu na Bielu sobotu. Večer na Veľkonočnú
vigíliu Vás prosíme, aby ste si priniesli sviece.
8. Na Veľkonočnú nedeľu budeme mať veľkonočnú oferu. Všetkým darcom už vopred
Pán Boh odmeň.
9. O dva týždne na nedeľu Božieho milosrdenstva Vás pozývame na púť k Jubilejnému
krížu pri Rybkách. Prihlásiť sa môžete v náboženskej predajni.

