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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 29.3. Pondelok Veľkého týždňa  

Utorok 30.3. Utorok Veľkého týždňa  

Streda 31.3. Streda Veľkého týždňa  

Štvrtok 1.4. ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE  

Piatok 
2.4. 

VEĽKÝ PIATOK  
(SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA) 

 

Sobota 3.4. BIELA SOBOTA  

Nedeľa 4.4. 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

 

 

Rozpis slávenia Veľkonočného trojdnia 
Za lavicami si môžete zobrať rozpis slávení sv. omší a obradov 
v jednotlivých kostoloch mesta. 
 

Spovedanie 
V katedrále budú spovedať v pondelok až stredu viacerí kňazi. 
Prosíme, aby ste využili túto príležitosť, pretože od štvrtka sa už 
spovedať nebude. 
 

Veľký piatok 
Pripomíname, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa 
mäsitého pokrmu. 
Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dosiahli 14-ty rok 
života. 
Zákon pôstu (najesť sa dosýta len raz) zaväzuje od 18-teho do 60-
teho roku života. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich 
neviaže zdržiavanie sa od jedla. 
Deti do 14-teho roku neviaže pôst, ale v kresťanskej výchove treba aj 
deti viesť k pravému zmyslu pokánia. 
 



Pobožnosť krížovej 
Po Ranných chválach a lamentáciách, ktoré začnú o 7.30 v Katedrále, 
bude o 10.00 na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 

Novéna k Božiemu milosrdenstvu 
Na Veľký piatok po Ranných chválach začneme novénu k Sviatku 
Božieho milosrdenstva. 
 

Zbierka na mládež 
Dnes, na Kvetnú nedeľu, je celodiecézna zbierka na mládež. Všetkým 
darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať. 
 

Pobožnosť krížovej cesty 
Pobožnosť Krížovej cesty je aj túto nedeľu na Kalvárii o 14.30, a         
po nej je sv. omša.  
 

 
 
 
 

Aby sme ľahšie a plnšie chápali  
a prežívali Veľkonočné trojdnie,  

ponúkame krátky opis zmyslu jednotlivých dní. 
 
 
 

ZELENÝ ŠTVRTOK 
 
Svätou omšou, slávenou na Zelený štvrtok večer, Cirkev vstupuje      
do Veľkonočného trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, pri 
ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske 
k svojim, čo boli na svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv       
pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli a prikázal 
im ako svojim pokračovateľom v kňazstve, aby prinášali obetu. 
Všímajme si zvlášť tri tajomstvá tejto liturgie: ustanovenie 
Eucharistie, sviatosti kňazstva a Pánovo prikázanie o bratskej 
láske. 
 



VEĽKÝ PIATOK 
 
Na Veľký piatok si obnovujeme city vďačnosti a rozhodnutie žiť tak, 
aby "blažené umučenie" nášho Pána nebolo pre nás márne. 
Klaniame sa Božiemu Synovi v jeho najväčšom ponížení, keď zomiera 
na kríži. 
V tento deň si uctievame pokľaknutím Kristov kríž ako symbol jeho 
neviditeľnej spásonosnej lásky. 
 
 
BIELA  SOBOTA  (je neliturgický deň) 

Nekonajú sa nijaké obrady. Cirkev bdie pri Ježišovom hrobe. Je dobré, 
ak si každý z nás nájde čas a príde sa pomodliť k Pánovmu hrobu. 
Treba nám odprosiť Krista za svoje hriechy, ktorými sme mu 
spôsobili toľké utrpenie. Súčasne nám treba ďakovať za jeho veľkú 
lásku k nám, ktorá ho doviedla až k obete vlastného života.  

Takto očakávame Ježišovo zmŕtvychvstanie, s rastúcou nádejou         
na slávne vzkriesenie veriacich. 

 
 
VEĽKONOČNÁ  VIGÍLIA 
 
Veľkonočná nedeľa, ktorej vigíliu slávime po západe slnka, je akoby 
os liturgického roku, okolo ktorej sa točí život jednotlivcov a dejín 
ľudstva. 
Liturgia svetla, liturgia slova, liturgia krstu a liturgia Eucharistie – to 
sú štyri časti Veľkonočnej vigílie. 

Z tejto Veľkonočnej nedele sa zrodí veľký deň. 
Zmŕtvychvstalý Kristus bude pre každého: 

• svetlom, oslobodzujúcim od tmy bludu a hriechu; 
• slovom, ktoré oživuje; 
• prameňom krstnej milosti, ktorá preporodzuje; 
 
 



ÚPLNÉ  ODPUSTKY  (počas Veľkonočného trojdnia) 
 
K získaniu odpustkov je potrebné splniť základné podmienky: 
vzbudiť si odpor k hriechu, byť v milosti posväcujúcej, sväté prijímanie 

a modlitba na úmysel Svätého Otca, ktoré počas Veľkonočného 
trojdnia treba spojiť s nasledovnými úkonmi: 
 
Zelený štvrtok 
- pri speve eucharistického hymnu “Ctime túto Sviatosť slávnu” 

v závere svätej omše, keď kňaz prenáša Najsvätejšiu sviatosť 
do bočného oltára. 

 
Veľký piatok 
- pri poklone krížu.  

 
Veľkonočná vigília 
- pri obnovení krstných sľubov. 

 
 


