
 

 

Veľký pondelok 
21. marec 2016 

      6.45 – sv. liturgia 
      6.15 a 16.30 – bolestný ruženec 
    17.00 - sv. liturgia vopredposvätených darov 

Veľký utorok   

22. marec 2016 

    6.45 – sv. liturgia 
    6.15 a 16.30 – Ježišova modlitba 
  17.00 - sv. liturgia vopredposvätených darov 

Veľká streda 
zdržanlivosť od mäsa 

23. marec 2015 

    6.45 – sv. liturgia 
    6.15 a 16.30 – veľkopôstny moleben  
  17.00 -  sv. liturgia vopredposvätených darov 

Veľký štvrtok 

24. marec 2016 
  6.45 – sv. liturgia  

17.00 – sv. liturgia Bazila Veľkého  s večierňou                

Veľký piatok 
ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ 

VLÁDKYNI, BOHORODIČKE 
MÁRII, VŽDY PANNE 

25. marec 2016 

(prikázaný sviatok) 
zdržanlivosť od mäsa, mlieka, 

mliečnych výrobkov a vajec  

s pôstom 

 7.30 – tretia hodinka  

 8.00 – strasti 

15.00 – sv. liturgia s večiereňou a s uložením  

            plaštenice do hrobu 
             

       súkromná poklona pri Božom hrobe do 21.00 

Veľká sobota 
26. marec 2016 

Zmena času !!! 

10.00 – súkromná poklona pri Božom hrobe    

17.00 – sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou            

Veľkonočná nedeľa 

PASCHA 2016 
27. marec 2016 

  6.00 – utiereň Vzkriesenia a svätenie jedál  

  7.30 – sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál    

10.00 – sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál  

16.30 – veľká večiereň s obchodom okolo chrámu  

17.30 – sv. liturgia s myrovaním  

PEREŠ: 8.00 - sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál    

KVP:   10.00 - sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál    

 
Svetlý  pondelok 

(prikázaný sviatok) 
28. marec 2016 

   7.00  -  utiereň cirkevnoslovanská 
   8.00  -  sv. liturgia cirkevnoslovanská      
 10.00  -  sv. liturgia      
 17.00  -  veľká večiereň 
17.30 - sv. liturgia      
PEREŠ:  8.30 - sv. liturgia 
KVP:     10.00 - sv. liturgia 

Svetlý utorok 
29. marec 2016 

   6.45  -  sv. liturgia 
  7.45 -   utiereň   
 16.30 -  veľká večiereň 
 17.00 -  sv. liturgia    

www.kezapad.grkatke.sk 

 

 

http://www.kezapad.grkatke.sk/


 

 

 

 

  

 

Veľký piatok 
ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ 

VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, 
VŽDY PANNE 

25. marec 2016 (prikázaný sviatok) 

11.00 - sv. liturgia 

Veľkonočná nedeľa 

PASCHA 2016 
27. marec 2016 

8.00  –  sv. liturgia s myrovaním  

              a svätením jedál 

Svetlý  pondelok 
(prikázaný sviatok) 

28. marec 2016 

8.30  -  sv. liturgia 

 

 

  

 

Veľkonočná nedeľa 

PASCHA 2016 
27. marec 2016 

10.00 – sv. liturgia s myrovaním  

              a svätením jedál 

Svetlý  pondelok 
(prikázaný sviatok) 

28. marec 2016 

 10.00 - sv. liturgia   

 

 

 

 

 

 

 


