
R Í M S K O K A T O L Í C K A  C I R K E V
FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45  Abrahám  ·  031 789 9435  ·  abraham@fara.sk

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Kvetnou nedeľou čiže Nedeľou utrpenia Pána vstupujeme do Svätého týždňa. 
V ňom Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a zmŕtvychvstalého 
Pána je žiarivým vrcholom celého liturgického roka.

Slávnosť Zvestovania Pána sa prekladá z nedele ��. marca na pondelok po 
Druhej veľkonočnej nedeli (�. apríla).

Dnes bude pobožnosť krížovej cesty o ��. hodine.

V pondelok pred sv. omšou budem ešte spovedať. Pri sv. omši budem vysluho -
vať sviatosť pomazania chorých, ktorá sa ponúka tým, čo sú vážne chorí alebo 
zoslabnutí starobou. Má za cieľ udeliť osobitnú milosť v stave choroby alebo 



staroby. Predpokladom na jej prijatie je zároveň stav posväcujúcej milosti. Aj 
my ostatní sme pozvaní zahrnúť našich bratov a sestry svojimi modlitbami a 
bratskou pozornosťou.

Po sv. omši v pondelok pozývam spevákov a všetkých záujemcov na prípravu 
liturgie Veľkej noci.

Zároveň bude v pondelok aj stretnutie birmovancov o ��.��.

Vo štvrtok je v Katedrále v Trnave o �.�� Omša svätenia olejov.

Pri večernej omši na pamiatku Pánovej večere (na Zelený štvrtok) budeme počas 
obetného sprievodu prinášať pôstne krabičky pre Afriku.

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nena -
hrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Bielu sobotu.

Na Veľký piatok bude za priaznivého počasia krížová cesta v uliciach obce 
dopoludnia o �.��. Stretneme sa pri kostole.

Na obrady Veľkonočného trojdnia budeme prichádzať v tichu a na spoločnú 
modlitbu (napr. sv. ruženca) využijeme iné priliehavé časy: �. eucharistickú 
poklonu po sv. omši na Zelený štvrtok do ��.��, �. osobné uctenie kríža po 
liturgii Veľkého piatku do ��. hodiny a �. rozjímanie pri Pánovom hrobe po 
ranných chválach Bielej soboty až do ��. hodiny.

Vzadu na stolíku je hárok s časmi pre sobotné zotrvávanie pri Pánovom hrobe. 
Prosím, aby ste sa zapísali, najmä mladí.

Pri Veľkonočnej vigílii budeme potrebovať sviece na obrad svetla a na obno -
venie krstných sľubov. Na začiatok vigílie sa zhromaždíme pri kostole, aby sme 
spo ločnou procesiou kráčali za veľkonočnou sviecou.

Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: 
�. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo 
spevom Tantum ergo; �. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení 
na Veľký piatok; �. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Mladí zo Šúroviec pozývajú na hranú krížovú cestu dnes na Kvetnú nedeľu 
o ��.�� vo farskom areáli v Šúrovciach.

Na budúcu nedeľu je tradičná farská ofera. Do zbierky na prenasledovaných 
kresťanov a utečencov ste prispeli sumou ��� �. Úprimne Vám ďakujem.

Aj tento rok nám môžete darovať � � z Vašich daní. V lete sa farský denný tábor 
uskutoční v týždni od �. do ��. augusta ����. 



R Í M S K O K A T O L Í C K A  C I R K E V
FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45  Abrahám  ·  031 789 9435  ·  abraham@fara.sk

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Kvetnou nedeľou čiže Nedeľou utrpenia Pána vstupujeme do Svätého týždňa. 
V ňom Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a zmŕtvychvstalého 
Pána je žiarivým vrcholom celého liturgického roka.

Slávnosť Zvestovania Pána sa prekladá z nedele ��. marca na pondelok po 
Druhej veľkonočnej nedeli (�. apríla).

Dnes bude pobožnosť krížovej cesty o ��. hodine.



V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o ��.��.

V utorok pred sv. omšou budem ešte spovedať. Pri sv. omši budem vysluhovať 
sviatosť pomazania chorých, ktorá sa ponúka tým, čo sú vážne chorí alebo 
zoslabnutí starobou. Má za cieľ udeliť osobitnú milosť v stave choroby alebo 
staroby. Predpokladom na jej prijatie je zároveň stav posväcujúcej milosti. Aj 
my ostatní sme pozvaní zahrnúť našich bratov a sestry svojimi modlitbami a 
bratskou pozornosťou.

Vo štvrtok je v Katedrále v Trnave o �.�� Omša svätenia olejov.

Pri večernej omši na pamiatku Pánovej večere (na Zelený štvrtok) budeme počas 
obetného sprievodu prinášať pôstne krabičky pre Afriku.

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nena -
hrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Bielu sobotu.

Na obrady Veľkonočného trojdnia budeme prichádzať v tichu a na spoločnú 
modlitbu (napr. sv. ruženca) využijeme iné priliehavé časy: �. eucharistickú 
poklonu po sv. omši na Zelený štvrtok do ��. hodiny, �. osobné uctenie kríža po 
liturgii Veľkého piatku do ��. hodiny a �. rozjímanie pri Pánovom hrobe od ��. 
do ��. hodiny.

Teraz po sv. omši a popoludní po krížovej ceste sa môžu ochotní veriaci zapísať 
na polhodinové intervaly zotrvávania pri Pánovom hrobe na Bielu sobotu.

Pri Veľkonočnej vigílii budeme potrebovať sviece na obrad svetla a na obnove -
nie krstných sľubov. Na začiatok vigílie sa zhromaždíme pred domom smútku, 
aby sme spo ločnou procesiou kráčali za veľkonočnou sviecou, od ktorej si 
zažneme sviece.

Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: 
�. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo 
spevom Tantum ergo; �. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení 
na Veľký piatok; �. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Mladí zo Šúroviec pozývajú na hranú krížovú cestu dnes na Kvetnú nedeľu 
o ��.�� vo farskom areáli v Šúrovciach.

Na budúcu nedeľu je tradičná farská ofera. Do zbierky na prenasledovaných 
kresťanov a utečencov ste prispeli sumou ��� �. Úprimne Vám ďakujem.

Aj tento rok nám môžete darovať � � z Vašich daní. V lete sa farský denný tábor 
uskutoční v týždni od �. do ��. augusta ����. 


