
FARSKÉ OZNAMY 9. APRÍLA 2017  

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 Dnes je spoločná Veľkonočná sv. spoveď v celom Meste Nitra. V našom kostole začneme spovedať od
14.00 do večernej sv. omše.  Desať minút pred večernou sv. omšou bude spovedanie ukončené. 
Posledná možnosť prijať sviatosť zmierenia pred Veľkou Nocou bude pondelok, utorok a v stredu pred
sv. omšou. Prosíme, nenechávajte si sv. zmierenia na poslednú chvíľu!

 Centrum pre rodinu pozýva dnes všetkých   ľudí  dobrej  vôle na akciu PODEĽME SA! do haly  starého
kostola, kde sa od 10:00 do 18:00 hodiny podáva pôstna cesnačka a mastný chlieb s cibuľou. Výťažok ide
na pomoc ženám a deťom v núdzi. Všetci ste srdečne vítaní! 

 V utorok 11. apríla budeme spovedať starých a chorých, ktorí nevládzu prísť do kostola. Prosíme nahláste
nám ich adresu v sakristii.  

 V tomto  týždni  budeme  prežívať  slávenie  Veľkonočných  sviatkov.  Vo  štvrtok  ráno  sv.  omša nebude.
V tento deň sa slávi sv. omša iba večer na Pamiatku Pánovej večere. Vo farskom kostole to bude o 18.00
hod. Po skončení slávnosti bude celonočná adorácia do 7.00 hod. ráno. V sakristii sa môžete zapísať na
určenú hodinu, kedy prídete adorovať.  V Penzióne bude sv. omša vo štvrtok o 16.00 hod.  V Párovských
Hájoch bude sv. omša vo štvrtok o 19.00 hod.

 Na Veľký piatok ráno o 7.00 hod bude modlitba Liturgie hodín. Popoludní o 17.00 budú obrady slávenia
utrpenia a smrti Pána. Po skončení obradov bude pokračovať poklona krížu do 21.00 hod. O 21.15 hod.
bude vysielaný priamy prenos STV krížovej cesty, ktorú sa modlí sv. otec v Ríme v Koloseu. Tento prenos
budeme premietať v kostole a tak sa spoločne modliť zo svätým otcom krížovú cestu. Na Veľký piatok je
pôst  a zdržiavanie  sa  mäsitého  pokrmu.  V Penzióne,  ani  v Párovských  Hájoch  obrady  Veľkého  piatku
nebudú.

 Na veľký piatok začína o 13.30 hod Krížová cesta ulicami Mesta Nitra. Začiatok je pred Krajským súdom.
Po skončení tejto krížovej cesty na Kalvárii bude nasledovať slávenie obradov Veľkého piatku. 

 Na bielu sobotu ráno o 7.00 hod. bude modlitba Liturgie hodín: Posvätné čítanie a Ranné chvály. Potom
nasleduje celodenná poklona pri Božom hrobe až do slávenia Veľkonočnej vigílie o 20.00 hod. V Penzióne
obrady vzkriesenia nebudú. V Párovských Hájoch budú obrady vzkriesenia o 19.30 hod.

 Budúca Veľkonočná nedeľa je najväčším sviatkom našej Cirkvi.  Namiesto Anjel  Pána sa počas  celého
veľkonočného obdobia modlíme Raduj sa nebies kráľovná.

 Veľkonočné  trojdnie  a Veľkonočná  nedeľa  sa  bude  z nášho  kostola  vysielať  v priamom  prenose  cez
internet. Odkaz nájdete na www stránke farnosti Klokočina.

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom ďakujeme! 

 Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 1. a ochotným birmovancom a prosíme v tomto
týždni skupinu č. 2.

Pochválený buď Ježiš Kristus!


