RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; web: svatyjur.fara.sk
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
FARSKÝ KOSTOL
VEĽKÁ NOC 2019
18.4.

ZELENÝ ŠTVRTOK

18.00

PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE

 Od Zeleného štvrtku do Veľkonočnej vigílie sa v kostole neprežehnávame. Z toho dôvodu nebude vo sväteničke

pri vchode do kostola voda.
 o 9.30 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave začne sv. omša svätenia olejov, počas ktorej otec arcibiskup posvätí

krizmu a požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tejto sv. omši obnovia sľuby, ktoré
zložili pri kňazskej vysviacke.
 Sv. omša o 18.00 h. Začiatok Veľkonočného trojdnia večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej poslednej večere.
Hlavné udalosti: Ustanovenie sviatosti Oltárnej a sviatosti Kňazstva, Ježišovo umývanie nôh učeníkom a jeho nové
prikázanie a napokon Ježišova agónia na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade, ktorá sa končí jeho zajatím.
Úmysel sv. omše: Za živých a zosnulých kňazov niekedy pôsobiacich alebo pochádzajúcich z našej farnosti.
 od 20.00 h. do 21.00 h. adorácia v Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie. Po Poslednej večeri Pán Ježiš odišiel
do Getsemanskej záhrady, aby sa tam modlil k svojmu Otcovi. Kristus prežíva smrteľnú úzkosť a prosí apoštolov,
aby s ním bdeli: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa...” Je to výzva aj pre nás.

19.4.

VEĽKÝ PIATOK

15.00

SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

 Deň prísneho pôstu – zdržovanie sa mäsitého pokrmu! V tento deň sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého

pokrmu iným skutkom pokánia. Máme jesť len tri razy za deň a z toho len raz do sýta. Odporúča sa tento pôst
predĺžiť do Veľkonočnej vigílie.
 10.00 h.: Farská Krížová cesta v areáli Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie.
 15.00 h.: Na Veľký piatok sa ako jediný deň v roku neslávi sv. omša, ale konajú sa Obrady utrpenia a smrti Pána.
Liturgia pozostáva z troch častí: z liturgie slova, z poklony svätému krížu a zo svätého prijímania. Každá táto časť má
svoj osobitný ráz. Je to vznešený postup: najprv budeme počúvať o trpiacom Kristovi a rozjímať o ňom, potom
si uctíme kríž a dotkneme sa Kristových rán a napokon prijmeme ukrižovaného a živého Pána vo svätom prijímaní.
 Po skončení obradov na Veľký piatok bude vyložená sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 18.00 hod.

20.4.

BIELA SOBOTA

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

19.30

 o 8.30 h. Ranné chvály s posvätným čítaním v kostole a vyloženie sviatosti Oltárnej v Božom hrobe.
 Sviatosť Oltárna je vyložená v Božom hrobe k poklone počas celého dňa do začiatku Veľkonočnej vigílie.
 o 19.30 h. Začiatok najväčšej slávnosti – vigílie Pánovho zmŕtvychvstania.
Už od prvých čias Cirkvi sa veriaci schádzali v noci z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu, aby v modlitbe očakávali
Kristovo vzkriesenie. Slávenie veľkonočnej vigílie pozostáva zo štyroch častí:
z obradu svetla, z liturgie slova, liturgie krstu a liturgie Eucharistie.
 Na Veľkonočnú vigíliu každý dostane pri vstupe do kostola sviecu, ktorá sa použije pri obnovení krstných sľubov.

21.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

9.00
10.30

svätá omša
svätá omša

 Na veľkonočnú nedeľu je tradičná farská ofera. Pán Boh odplať!
 Milodary v Božom hrobe sú určené pre udržiavanie sakrálnych objektov vo Svätej zemi.

22.4.
„21.4.-28.4.“

28.4.

Veľkonočný pondelok
„Veľkonočná oktáva“ – Veľkonočná nedeľa trvá osem dní
V piatok 26.4. po skončení sv. omše Modlitby chvál
2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - HODY NAŠEJ FARNOSTI

 Úplne odpustky možno získať:

9.00

svätá omša

18.00 sväté omše (utorok – sobota)
10.00

hodová svätá omša

1.- pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok
2.- za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
3.- za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

