
Veľká noc 2020
Poriadok bohoslužieb

Každý deň môžete sledovať sv. omšu z kostola v aplikácii YouTube, kanál Kostol
Hájik. Do internetového prehliadača napíšte: youtube.com/KostolHajik

5. 4.  Kvetná nedeľa: 10:00 – sv. omša
6. 4.  Pondelok: 18:00 – sv. omša
7. 4.  Utorok: 18:00 – sv. omša
8. 4.  Streda: 18:00 – sv. omša

9. 4.  Zelený štvrtok Pánovej večere: 18:00 + adorácia

10. 4.  Veľký piatok: 7:30 - Ranné chvály + posvätné čítanie
15:00 - Slávenie utrpenia a smrti Pána
20:00 - Poklona krížu 

11. 4.  Biela sobota: Poklona pri Božom hrobe nebude! Deň ticha.
19:30 - Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania

12. 4.  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania: 10:00 – sv. omša
13. 4.  Veľkonočný pondelok: 10:00 – sv. omša

Vo štvrtok po omši Pánovej večere bude adorácia.
Úmysly do prosieb môžete posielať na e-mail farnosti:
hajik.farnost@gmail.com, cez sms: 0948 433 170, 0905 744 199
alebo cez aplikáciu messenger: Kostol Hájik

Po dohovore na číslach: 0905 744199, 0948 433 170
vás vyspovedáme a môžete prijať Sviatosť oltárnu. 

Na stránke farnosti www.farnost-hajik.sk v sekcii Úvod nájdete: 
Pri prameni živej vody – nedeľná modlitba s malými deťmi
Trpel za nás, Vstal z mŕtvych – komentáre k denným čítaniam pri omši
Liturgia rodiny – nedeľná bohoslužba v rodine
Poďme si čítať – povzbudivé príbehy nielen pre žiakov

                         Kristus, náš Pán, vstal zmŕtvych! Aleluja!
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú Vaši kňazi: 

Marek Zawojski a Vladimír Kutiš

Veľká noc 2020
Poriadok bohoslužieb

Každý deň môžete sledovať sv. omšu z kostola v aplikácii YouTube, kanál Kostol
Hájik. Do internetového prehliadača napíšte: youtube.com/KostolHajik

5. 4.  Kvetná nedeľa: 10:00 – sv. omša
6. 4.  Pondelok: 18:00 – sv. omša
7. 4.  Utorok: 18:00 – sv. omša
8. 4.  Streda: 18:00 – sv. omša

9. 4.  Zelený štvrtok Pánovej večere: 18:00 + adorácia

10. 4.  Veľký piatok: 7:30 - Ranné chvály + posvätné čítanie
15:00 - Slávenie utrpenia a smrti Pána
20:00 - Poklona krížu 

11. 4.  Biela sobota: Poklona pri Božom hrobe nebude! Deň ticha.
19:30 - Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania

12. 4.  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania: 10:00 – sv. omša
13. 4.  Veľkonočný pondelok: 10:00 – sv. omša

Vo štvrtok po omši Pánovej večere bude adorácia.
Úmysly do prosieb môžete posielať na e-mail farnosti:
hajik.farnost@gmail.com, cez sms: 0948 433 170, 0905 744 199
alebo cez aplikáciu messenger: Kostol Hájik

Po dohovore na číslach: 0905 744199, 0948 433 170
vás vyspovedáme a môžete prijať Sviatosť oltárnu. 

Na stránke farnosti www.farnost-hajik.sk v sekcii Úvod nájdete: 
Pri prameni živej vody – nedeľná modlitba s malými deťmi
Trpel za nás, Vstal z mŕtvych – komentáre k denným čítaniam pri omši
Liturgia rodiny – nedeľná bohoslužba v rodine
Poďme si čítať – povzbudivé príbehy nielen pre žiakov

                         Kristus, náš Pán, vstal zmŕtvych! Aleluja!
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú Vaši kňazi: 

Marek Zawojski a Vladimír Kutiš

http://youtube.com/KostolHajik
http://www.farnost-hajik.sk/

