
Rímskokatolícka farnosť svätého Ondreja apoštola, Ružomberok 

Kostol svätej Rodiny Ružomberok – Rybárpole 

Liturgické oznamy 

01.04. – 05.04.2019 

Streda, 03.04.2019 

Streda po štvrtej pôstnej nedeli 
17:30 

Piatok, 05.03.2019 

Piatok  po  štvrtej  pôstnej nedeli 
17:30 

Nedeľa, 07.04.2019 

Piata pôstna nedeľa 
8:00 

Streda, 10.04.2019 

Streda po piatej pôstnej nedeli 
17:30 

Piatok, 12.04.2019 

Piatok po piatej pôstnej nedeli 
17:30 

Nedeľa, 14.04.2019 

Kvetná nedeľa 
8:00 

Pondelok, 15.04. 2019 

Pondelok vo Veľkom týždni 
17:30 

Štvrtok, 18.04.2019 

Zelený štvrtok 
17:30 

Piatok, 19.04.2019 

Veľký piatok  
17:30 

Sobota, 20.04.2019 

Veľkonočná vigília 
20:00 

Nedeľa, 21.04.2019 

Veľkonočná nedeľa 
8:00 

Pondelok, 22.04.2019 

Veľkonočný pondelok 
8:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistická adorácia: 

- 30 minút pred sv. omšou v stredu. 

- 15 minút pred sv. omšou v nedeľu (07.03.2019, 05.05.2019) 

 

Modlitba krížovej cesty je v piatok o 17:00 a v nedeľu o 14:00.  

Vysluhovanie sv. zmierenia je v stredu 30 min pred sv. omšou, 

v prvopiatkovom týždni 1 h pred sv. omšou. 

Spovedanie pred Veľkou nocou v našom kostole bude v pondelok 15.04.2019 

od 15:30 – 17:30. 

Srdečne vás pozývame 10.04.2019 (streda) o 19:00 do Auly Jána Pavla II. na 

Katolíckej univerzite na divadelné predstavenie „Louis Braille“. Divadelná 

hra chce poukázať húževnatosť človeka, na silu nevzdávať sa napriek ťažkým 

životným okolnostiam. Hru predstaví profesionálne divadlo z Bratislavy – 

Teatro Colorato. Ostatné informácie sú na plagáte. 

Streda, 24.04.2019 

Veľkonočná streda 
17:30 

Nedeľa, 28.04.2019 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
8:00 

Utorok, 30.04.2019 

Te Deum 
9:00 

Streda, 01.05.2019 

Sv. Jozefa, ľubovoľná spomienka 
17:30 

Piatok, 03.05.2019 

Sv. Filip a sv. Jakub, apoštoli, sviatok 
17:30 

Nedeľa, 05.05.2019 

Tretia veľkonočná nedeľa 
8:00 



Upratovanie kostola pred Veľkonočným trojdním bude v utorok 16.04.2019  o 

15:00. 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní za zvyčajných podmienok (sv. 

spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vylúčenie pripútanosti ku 

ľahkému hriechu) možno získať: 

- pri verejnej adorácii Eucharistie na Zelený štvrtok spojenej s recitovaním 

Tantum ergo, 

- nábožnou účasťou na poklone sv. kríža na Veľký piatok, 

- obnovou krstných sľubov na Veľkonočnej vigílii. 

 

Na Veľký piatok je deň prísneho pôstu (zdržiavanie sa mäsa a množstva jedla 

– jeden krát do sýta a dva krát možno prijať trochu pokrmu, pôst zaväzuje 

veriacich od 14 – 60 rokov).  

 

Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva za zvyčajných podmienok 

(sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vylúčenie pripútanosti 

ku ľahkému hriechu) možno získať pri verejnom vystavení a úcte obrazu 

Božieho milosrdenstva. Je potrebné pomodliť sa Modlitbu Pána, Verím v Boha 

a krátku modlitbu vzývajúcu Božie milosrdenstvo. Úplné odpustky možno 

získať pre seba a pre duše v očistci. 

 

Májové pobožnosti sa modlíme v stredu pred sv. omšou. 

Rádio Lumen pozýva na 15. rozhlasovú púť do Krakova 04.05.2019 (sobota). 

Ostatné informácie si pozrite na plagáte. 



Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a Komisia pre mládež v Spišskej 

diecézy vás pozývajú na Diecézne stretnutie mládeže (Vykroč 2019) do 

Popradu v sobotu 18.05.2019 s témou – „hore nohami“. Program stretnutia 

začína o 9:30 v Aréne Poprad. 

UPaC vás pozýva: 

- 02.04.2019 (utorok) na podujatí „Hosť na KU“ zaznie prednáška od 

Giovanni Maria Setti Carraro: Chápadlá mafie a postoj spoločnosti, 

- 02.04.2019 (utorok) chvály v Kostole sv. Rodiny o 19:00, 

- 09.04.2019 (utorok) krížová cesta na Ružomberskej kalvárii o 19:00, 

- 10.04.2019 (streda) divadelné predstavenie Teatra Colorata z 

Bratislavy: Louis Braille v Aule Jána Pavla II. o 19:00. 

 

 

 


