
Program 16.05.2019 do 23.06.2019 
 

16. NEDEĽA  VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

17. 
 

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael 

6.45 +Za zomrelých z rodiny Semanovej o. Jozef 

17.00 +Mária, panychída o. Lukáš 

18. 
 

Svätý mučeník Leontios 

6.45 +Za zomrelých z rodiny Žákovej o. Lukáš 

17.00 +Štefan, Fedor, Mária, Anna / +Vasil, panychída o. Lukáš 

19. 
 

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat 

6.45 +Za zomrelých z rodiny Sosňákovej o. Lukáš 

16.20 
17.00 

Veľká večiereň 
+Veronika, panychída / +Štefan 

o. Tomáš 

20. 
SVIATOK 

 

SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA 
A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

6.45 Sv. liturgia /*Iveta s rod./   Požehnanie s Najsv. Euchatristiou o. Lukáš 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
Sv. liturgia /*Zuzana/         Požehnanie s Najsv. Euchatristiou 

 
o. Marek 

21. 
 

Svätý mučeník Julián Tarzský 

6.45 +Za zomrelých z rodiny Baranovej a  Sedlákovej o. Lukáš 

16.20 
17.00 

Akatist k Svätému Duchu 
+Pavol / +Mária, Michal 

o. Vladimír 

22. 

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup 

7.00 
16.40 
17.30 

*Alexej s rod. 
Veľká večiereň 
Sv. liturgia 

o. Jozef 
o. Lukáš 

23. 
 

DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

8.00 Sv. liturgia  s myrovaním o. Jozef 

10.00 Archijerejská sv. liturgia s myrovaním 

17.30 Sv. liturgia  s myrovaním o. Lukáš 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia s myrovaním  o. Lukáš 

8.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Stanislav 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII 
Utorok biblická škola, piatok stretnutie detí a mládeže o 18.00. 

Pred odpustom spovedáme  stredu až piatok. 



 
OZNAMY – 16.06.2019 

 

1. Budúcu máme odpustovú slávnosť. Pozývam na náš odpust, ktorý bude nedeľu 
23. Júna, sv. liturgiu o 10.00 bude sláviť náš vladyka Milan a pri tejto liturgii bude aj 
poďakovanie za 25 rokov kňazstva o. Jozefa. Program duchovnej obnovy je na 
stolíkoch, môžete si ho zobrať. 
2.  Celý týždeň od pondelkovej večernej liturgie v našej farnosti bude relikviár 
s relikviami  sv. kríža a mnohých svätých, preto aj téma duchovnej obnovy bude 
o svätosti. 
3. Kto chce darovať na odpustovú výzdobu, môže svoj dar obetovať do 
pokladničky vpredu. 
4.  Štvrtok máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie, liturgie ráno o 6.45, večer 
liturgia o 17.00. po liturgiách bude adorácia s požehnaním. 
5. Pozývame na náš farský letný tábor, ktorý bude v Herľanoch od 22. – 26. júla. 
Prihlášky a info si môžete prevziať v sakristii. Info aj na  nástenke. 
6. Pre deti, ktoré boli na 1. sv. prijímanie máme DVD , budú sa rozdávať vzadu 
v cerkvi po liturgii o 10.00, potom budú v sakristii, po alebo pred liturgiou si ich 
môžete vyzdvihnúť. 
7. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva všetkých mladých na Letné 
stretnutie mládeže CAMP eparchie 2019. Prvý turnus pre vysokoškolákov a 
(ne)pracujúcich sa bude konať v Centre pre mládež v Dvoriankach. Ostatné turnusy sa 
organizujú na  Hatfe.  Všetky potrebné informácie a spôsob prihlásenia nájdete u 
svojho kňaza. 
8. Úmysel modlitbového zápasu:  Za našu cirkev, biskupov kňazov, novokňazov 
a veriacich, za rodiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


