
 

       

      Rímskokatolícka farnosť Plaveč                                     13/2023                                   26.3.2023 

 

 

 

„Pozývam každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v 

akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom alebo aspoň 

ochotne nechať sa stretnúť; na každodenné, neprestajné hľadanie Krista. Niet 

dôvodu na to, aby si niekto myslel, že takéto stretnutie nie je preňho.“ 

 

 

Radosť evanjelia, pápež František 

 



Plaveč  (farský kostol sv.  Margity Antiochijskej)  
 

Pondelok 27.3.2023   

od 17:00 sviatosť zmierenia                  

18:00 svätá omša           + r. Štupáková, Hamborská                              
 

Utorok 28.3.2023            

 od 17:00 sviatosť zmierenia                  

18:00 svätá omša           + z r. Pekarovej, Nemerguovej, Mihokovej, Tomkovej    
 

Streda 29.3.2023   

od 7:00 sviatosť zmierenia 

7:30 svätá omša  + z r.  Duchovej a Dvorožňákovej                           
 

Štvrtok 30.3.2023         

17:00 poklona Najsvätejšej Sviatosti a sviatosť zmierenia  
18:00 svätá omša           + z r. Šalamonovej, Filičkovej a Cvancigerovej     

 

Piatok 31.3.2023   

od 7:00 sviatosť zmierenia 

7:30 svätá omša  + Helena, Ľuboš, Ján a z r. Handzilkovej a Balušinskej  

18:00 krížová cesta                  
 

Sobota 1.4.2023    

7:00 večeradlo a svätá omša     + Štefan, Terézia, Pavol, Ján a Anna              
 

Nedeľa 2.4.2023  Palmová (kvetná) nedeľa 
7:30 svätá omša  Za farnosť   

10:30 svätá omša  Za dary DSV pre deti a vnúčatá r. Nemergutová    
14:00 – 17:00 sviatosť zmierenia 
 

Kozelec  (f iliá lny kostol Nanebovzatia  Panny Márie ) 
 

Streda 29.3.2023   
17:00 – 17:30 sviatosť zmierenia 

17:30 sväté prijímanie                                                 
  

Nedeľa 2.4.2023  Palmová (kvetná) nedeľa 
9:00 svätá omša 
 

O Z N A M Y  

❑ Dnes (26.3.) je mimoriadna zbierka na pomoc prenasledovaným 

kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc kresťanom, 

ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Pán Boh nech odmení darcov! 

❑ Dnes popoludní o 14:00 bude pobožnosť krížovej cesty. 



❑ Dnes po krížovej ceste bude stretnutie rodičov birmovancov na fare. Účasť 

aspoň jedného z rodičov je potrebná! 

❑ Preskúšanie birmovancov bude dnes (26.3.) v čase 15:00 – 17:00 a v piatok 

(31.3.) v čase 19:00 – 20:00.  

❑ V pondelok (27.3.) o 19:00 bude stretnutie farskej ekonomickej rady. 

❑ V utorok (28.3.) so začiatkom o 19:00 pokračuje tretím stretnutím škola 

snúbencov. 

❑  V piatok (31.3.) bude mimoriadne sv. omša ráno, večer bude iba samostatná 

pobožnosť krížovej cesty. 

❑ Výmena ružencových tajomstiev bude mimoriadne v piatok (31.3.) po 

krížovej ceste. 

❑  Do veľkonočných sviatkov ešte ostaneme pri doterajšom čase večerných sv. 

omší cez týždeň. 
 

 

Slávenie palmovej (kvetnej) nedele 
 

svätá omša o 7:30  

- obrad požehnania ratolestí sa uskutoční pri kríži na kostolnom dvore 

svätá omša o 10:30  

- obrad požehnania ratolestí sa uskutoční pri kaplnke Lurdskej Panny Márie, odtiaľ 

pôjdeme v procesii do kostola 
 

Prineste si, prosím, vŕbové ratolesti na procesiu! 
 

 

 

Sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami 
 

Streda 29.3.2023   

16:30 – 17:00 spovedanie Pusté Pole (3 kňazi) 
17:00 – 17:30 spovedanie Kozelec (3 kňazi) 

17:30 – 18:00 spovedanie Hromoš (3 kňazi) 
 

Piatok 31.3.2022 

16:00 – 18:30 spovedanie Ľubotín (3 kňazi) 
 

Sobota 1.4.2023  

8:00 – 12:00 spovedanie Plavnica (3 kňazi) 
 

Nedeľa 2.4.2023 

14:00 – 17:00 spovedanie Plaveč (3 kňazi) 

Prosím, aby ste využili príležitosti na prijatie sviatosti zmierenia v priebehu tohto 

týždňa, vrátane nedele. 
 

 

 

 



 

Spovedanie chorých pred veľkonočnými sviatkami: 
 

Prvý piatok v apríli vychádza na samotný Veľký piatok, chorých navštívim preto 

už o týždeň skôr. Zároveň v tieto dni zájdem aj k tým, ktorí o sviatosť zmierenia 

a sväté prijímanie požiadajú iba mimoriadne pred veľkonočnými sviatkami. 
 

Vo štvrtok (30.3.) od 9:00 ulice: Bernolákova, Vajanského, Ružová, Jánošíkova, 

Dávidova, Wansovej, Kukučínova, Železničiarska a Lipová aleja.  
 

V piatok (31.3.) od 9:00 ulice: Popradská, Školská, Sv. Margity, Pastovnícka, 

Hviezdoslavova, Pod hradom a Pastovník.  
 

Sväté prijímanie chorým, ktorí prijali sviatosť zmierenia, zanesie mimoriadny 

rozdávateľ Eucharistie aj na Kvetnú nedeľu predpoludním. 
 

Zmeny prosím ohlásiť na tel. čísle   0918 467 570 najneskôr do stredy (29.3.). 

K chorým, ku ktorým chodievam každý prvý piatok, prídem automaticky, nie je 

potrebné ich nahlasovať. 
 

Vo výnimočných prípadoch (návrat z nemocnice alebo z liečenia, či náhle 

ochorenie) prídem k chorým domov aj vo Veľkom týždni. 
 

 

❑  Ďakujeme všetkým ochotným veriacim, ktorí pomôžu pri jarnom upratovaní 

okolia nášho kostola! 

❑ Tento týždeň sa predmodlieva ruža č. 5. 

❑ Záležitosti týkajúce sa farskej kancelárie bude možné v priebehu týždňa 

vybaviť po večerných sv. omšiach. V prípade potreby sa môžete kedykoľvek 

ohlásiť na farskom telefónom čísle   0918 467 570 - Miroslav Gira, farár.  

❑ Farské oznamy nájdete na stránke www.farnostplavec.sk . Aktuálne 

informácie a fotografie zo života farnosti priebežne zverejňujeme na  Pastoračné 

centrum sv. Jozefa. Online prenosy svätých omší sú na  Farnosť Plaveč.  
 

V uplynulom týždni bola redakcia TV 

Lux natočiť v našej farnosti krátky 

dokument predstavujúci našu farnosť, 

ktorý bude po spracovaní odvysielaný 

v rubrike Týždeň s farnosťou. 

Zapojíme sa aj týmto spôsobom do 

modlitieb za TV Lux. Dokument bude 

odvysielaný približne o dva mesiace. 

http://www.farnostplavec.sk/

