APPENDIX II
TABUĽKA LITURGICKÝCH DNÍ
usporiadaných podľa prednosti
I.
1.
2.

3.
4.

Veľkonočné trojdnie umučenia a zmŕtvychvstania Pána.
Narodenie Pána, Zjavenie Pána, Nanebovstúpenie Pána a Zoslanie Ducha Svätého.
Nedele adventné, pôstne a veľkonočné.
Popolcová streda.
Férie veľkého týždňa, od pondelka do štvrtka vrátane.
Dni veľkonočnej oktávy.
Slávnosti Pána, preblahoslavenej Panny Márie a svätých, uvedené vo všeobecnom kalendári.
Spomienka na všetkých verných zosnulých.
Vlastné slávnosti, a to:
a) slávnosť hlavného patróna miesta, čiže obce alebo mesta;
b) slávnosť posvätenia a výročia posvätenia vlastného kostola;
c) slávnosť titulu vlastného kostola;
d) slávnosť titulu,
alebo zakladateľa,
alebo hlavného patróna rehole či kongregácie.
II.

5.
6.
7.
8.

Sviatky Pána uvedené vo všeobecnom kalendári.
Nedele vianočného obdobia a nedele «cez rok».
Sviatky preblahoslavenej Panny Márie a svätých, uvedené vo všeobecnom kalendári.
Vlastné slávnosti, a to:
a) sviatok hlavného patróna diecézy;
b) sviatok výročia posvätenia katedrálneho chrámu;
c) sviatok hlavného patróna kraja alebo provincie, národa alebo väčšej oblasti;
d) sviatok titulu, zakladateľa, hlavného patróna rehole alebo kongregácie a rehoľnej provincie,
pokiaľ sa na ne nevzťahuje predpis pod č. 4;
e) iné sviatky vlastné niektorému kostolu;
f) iné sviatky uvedené v kalendári pre jednotlivé diecézy alebo rehole či kongregácie.
9.
Adventné férie od 17. do 24. decembra vrátane.
Dni v oktáve Narodenia Pána.
Férie Pôstu.
III.
10.
11.

Povinné spomienky podľa všeobecného kalendára.
Vlastné povinné spomienky, a to:
a) spomienka na sekundárneho patróna miesta, diecézy, územia a rehoľnej provincie;
b) iné povinné spomienky uvedené v miestnom kalendári pre jednotlivé diecézy alebo rehole
alebo kongregácie.
12.
Ľubovoľné spomienky, ktoré sa môžu sláviť aj v dňoch uvedených pod č. 9, a to spôsobom
uvedeným vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála a Liturgie hodín.
Tak isto na spôsob ľubovoľných spomienok možno sláviť povinné spomienky, ktoré občas
pripadnú na pôstne férie.
13.
Férie Adventu až do 16. decembra vrátane.
Vianočné férie od 2. januára až do soboty po Zjavení Pána.
Férie Veľkonočného obdobia od pondelka po Veľkonočnej oktáve až do soboty pred Zoslaním
Ducha Svätého vrátane.
Férie «cez rok».

