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V jedno piatkové popoludnie pribili pravdu na kríž.

Ale v nedeľné ráno pravda vstala z mŕtvych.
Pravdu nikto nezabije. 

Môžu ju vložiť do hrobu, ale nie držať ju tam.

Nech cesta, pravda a život v Ježišovi Kristovi 

vstanú vo vás túto Veľkú noc.

V modlitbe vyprosujú farár Jozef a kaplán Marián



ROZPIS VEĽKONOČNÉHO SPOVEDANIA  2019
8.4.2019 16:00 - 17:00 Rovné
(pondelok) 17:00 - 18:00 V. Hrušov 
 17:00 - 18:00 Medzilaborce
 17:00 - 18:00    Hažín n/C.
9.4.2019  15:00 - 15:45    NsP
(utorok) 16:30 - 17:30    Baškovce
 16:45 - 18:00   Lackovce
 17:00 - 18:00    Nižné Ladičkovce
 17:15 - 18:00    Vyšné Ladičkovce
 18:00 - 18:30    Gruzovce
10.4.2019 16:00 - 17:00    Slovenské Krivé
(streda) 16:00 - 17:00    Jabloň
 16:00 - 18:00    Jasenov
 17:00 - 18:30    Zbudské Dlhé
 17:00 - 18:30    Hrabovec n/L.
 17:00 - 18:00    Závadka
 17:00 - 18:00    Hudcovce
11.4.2019  16:30 - 18:00    Hankovce
(štvrtok)  16:30 - 18:00    Koškovce
 16:30 - 17:30    Myslina
 17:00 - 18:00    Černina
 17:45 - 18:30    Karná
12.4.2019  16:00 - 18:00    HE-Sokolej 
(piatok)  16:30 - 17:15    Víťazovce
 16:30 - 17:15   Sl. Volová
 17:30 - 18:30    Ohradzany
13.4.2019      9:00 - 11:30    HE-mesto
(sobota)    9:00 - 11:30    HE-sídl.III.
   9:00 - 11:30    HE-Sokolej
 14:00 - 14:45    Topoľovka
 14:30 - 16:00    Udavské
 14:30 - 16:00    Ľubiša 
 15:00 - 16:00    Lieskovec 
 16:00 - 16:45    Veľopolie
14.4.2019 14:00 - 17:30    HE-mesto
(Kvetná nedeľa) 14:00 - 17:30    HE-sídl. III.
15.4.2019  16:30 - 17:30    Brestov
(pondelok) 17:00 - 18:00    Kochanovce
 17:00 - 18:00    Turcovce
 17:00 - 18:00    Hrubov
16.4.2019  19:00 - 20:30    HE-mesto
(utorok)



Kancelária farského úradu bude od 9.-24.4.2019 zatvorená. V nevyhnutných 
prípadoch nás prosím kontaktujte na našich mobilných číslach, resp. po sv. omši.

Najbližšia zbierka na FaPC bude v nedeľu 14. apríla 2019. Pán Boh zaplať za vaše milodary

V tomto týždni začíname v našom dekanáte vysluhovať sviatosť zmierenia. Prosíme 
vás o modlitbu za nás spovedníkov, ako aj za všetkých, ktorí pristúpia k sv. spovedi, 

aby sme sa spoločne čo najlepšie pripravili na blížiace sa sviatky.

Úplne odpustky vo Veľkonočnom trojdní môžeme získať za zvyčajných podmienok 
( svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie 

akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) 

1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom 
Tantum ergo- Ctíme túto sviatosť slávnu

2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení ( pri obradoch ) na Veľký piatok

3. za obnovu krstných sľubov pri slávení veľkonočnej vigílie

Veľký piatok:
Veľký piatok je dňom pokánia. Dodržiavame prísny pôst a  zdržujeme sa mäsitého pokrmu. 

Pôst zaväzuje všetkých od 18 do 60 rokov a zdržiavania sa mäsa zaväzuje 
od 14 - tého  roku života.

Aj v tomto roku vás pozývame na celomestskú krížovú cestu, na Veľký piatok 
(19. 4. 2019) o 9:30 na Kalvárii. Lackovce: krížová cesta o 10.00 hod. 

Pozývame vás na Ekumenický pašiový sprievod, ktorý začína tiež na Veľký piatok, 
o 11: 00 hod. v kostole Všetkých svätých. 

Ranné chvály na Bielu sobotu - o 8.00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitbe 
ranných chvál v našom farskom kostole. Od 8.30 – 19.00 hod. adorácia pri Božom 

hrobe. Lackovce- Biela sobota- Boží hrob od 16.00 – do 19.30 hod.

Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si prosíme sviece. 
Prosíme, nezabudnite na sviečku dať úchytku na vosk. 

Prosíme mužov a chlapcov o pomoc pri službe stráženia hrobu. 
Nahlásiť sa na jednotlivú hodinu môžete v sakristii. 

Pozývame vás na Ekumenický pašiový sprievod, ktorý začína tiež na Veľký piatok, o 11:00 hod. 
v kostole Všetkých svätých.  

Biela sobota: 

Požehnávanie jedál 
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Ranné chvály na Bielu sobotu- o 8.00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitbe ranných chvál 
v našom farskom kostole. Od 8.30 – 19.00 hod. adorácia pri Božom hrobe. Lackovce- Biela 
sobota- Boží hrob od 16.00 – do 19.30 hod. 

Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si prosíme sviece. Prosíme, 
nezabudnite na sviečku dať úchytku na vosk.  

Prosíme mužov a chlapcov o pomoc pri službe stráženia hrobu. Nahlásiť sa na jednotlivú 
hodinu môžete v sakristii.  
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