
 

FARSKÉ OZNAMY 
v týždni od 6.4. do 12.4. ´20 

 

 

 
RODINNÁ LITURGIA NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE - nám má pomôcť hlbšie prežiť tajomstvo 
sviatkov v našich rodinách. Nájdete ju v PDF formáte, kliknutím na ikonu FARSKÁ VÝVESKA, 
ktorá je na hornej lište. 

VEĽKÝ PIATOK - v ten deň sme silno vťahovaní do tajomstva Ježišovho utrpenia a smrti. V tento 
deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

 

MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA - spoločné žehnanie jedál pri našich kostoloch 
v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodinách /vykoná ju otec, alebo matka/. 
Text nájdete v PDF formáte, ak kliknete na ikonku FARSKÁ VÝVESKA. 

 
ÚPLNÉ ODPUSTKY –  môžeme získať pri požehnaní URBI ET ORBI Sv. Otca na Veľkonočnú nedeľu, 
ktoré bude prenášané cez média. 

 
VYSLUHOVANIE SV. ZMIERENIA A PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA sa v aktuálnej situácii obmedzuje iba 
po individuálnom dohovore na tel. čísle: 051/7997781 alebo mailom na: farapusovce@gmail.com  

 
SKÚSME TÚTO DOBU, keď sa nemôžeme stretávať v našich kostoloch na liturgických slávnostiach, 
vnímať nielen ako krízu, ale aj ako príležitosť: zastaviť sa, uvedomiť si, čo je podstatné, obnoviť 
spoločnú modlitbu v rodinách a spoločne čítanie Svätého písma. 

 
STÁLE SOM TU PRE VÁS, čokoľvek potrebujete, volajte, píšte alebo zazvoňte na fare.  
051/7997781,  0907 405 774 alebo mailom: farapusovce@gmail.com 

 
 
 
 

dátum liturgický kalendár miesto čas úmysel sv. omše 

Pondelok 

6.4. 
PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA Čelovce  +Ján a +Veronika 

Utorok 

7.4. 
UTOROK  VEĽKÉHO TÝŽDŇA Proč  BP pre Miroslavu Kovaľovú, ž.j. 

Streda 

8.4. 
STREDA  VEĽKÉHO TÝŽDŇA Pušovce  +Juraj, +Zuzana, +František, +Magdaléna 

Štvrtok 

9.4. 
ZELENÝ ŠTVRTOK Pušovce 18.00 za miništrantov našej farnosti 

Piatok 

10.4. 

VEĽKÝ PIATOK 
začiatok novény k Božiemu milosrdenstvu 

prísny pôst 

Pušovce 

Proč   

Čelovce 
 9.00 

Krížová cesta 
/cez rozhlasy obecných úradov/ 

Pušovce 15.00 SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA 

Sobota 

11.4. 
BIELA SOBOTA Pušovce 19.30 

SLÁVENIE VEĽKONOČNEJ VIGÍLIE 
BP pre Slavomíra Nazareja, ž.j. 

Nedeľa 

12.4. 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Pušovce 10.30 za farnosť 

 
Uverme v Božiu lásku, aby sme zažili radosť a pokoj Ježišových učeníkov. 

Požehnanú Veľkú noc! 
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