
Program 28.05.2017 do 04.06.2017 
 

28. 

29. 
 

6.45 +Anna o. Jozef 

17.00 +Štefan / +Patrícia, Juraj o. Vojtech 

30. 
 

6.45 +Ján, Ján, Anna o. Vojtech  

17.00 o. Marek s rod. / +Viera o. Jozef 

31. 
 
 

6.45 +Veronika / + Michal  o. Vojtech 

16.00 

17.00 

Večeradlo 
+Helena 

 
o. Jozef 

1. 
 

6.45 +Ján a ostatní zomrelí z rodiny o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Mária 

o. Vojtech 

2. 

Zdržanlivosť 

od mäsa 

6.45 *Bratstvo Božského srdca,     ADORÁCIA o. Vojtech 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca,      ADORÁCIA o. Jozef  

3. 
 7.00 Sv. liturgia za zomrelých s čítaním hramôt o. Jozef 

4. 
 

8.00 Sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

16.30 Veľká večiereň o. Vojtech 

17.30 Sv. liturgia  s myrovaním o. Vojtech 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia s myrovaním o. Vojtech 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia s myrovaním o. Pavol 

Utorok je biblická škola. Štvrtok sú modlitby matiek o 8.30. 
Chrám upratujeme štvrtok po večernej sv. liturgii. 

Počas mája sa modlíme mariánsky moleben ráno o 6.20, večer po sv. liturgii. 

Prvopiatkový týždeň: spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30. 
 



OZNAMY– 28.5.2017 
 

1. Budúcu nedeľu máme sviatok Zostúpenia Sv. Ducha, sv. liturgie ako 
v nedeľu s myrovaním.  
2. Dnes pri všetkých liturgiách je zbierka na masmédiá. PBZ. 
3. Dnes o 15.00 korunka Božieho milosrdenstva a o  16.50 je akatist 
k Bohorodičke. 
4. V sobotu 3. Júna máme 5. Zádušnú sobotu sv. liturgia s čítaním hramôt 
bude o 7.00. 
5. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30. 

6. Pozývame mládež a deti na farský letný tábor, ktorý bude od 10. do 
14. Júla 2017 v Herľanoch, cena za cestovné pobyt a stravu je 60 eur. 
7. Pozývame na farskú púť do Medžugoria, ktorá bude od 25.8. do 
1.9.2017, cena je 220 Eur/v cene : doprava, polpenzia,ubytovanie, cestovné 
poistenie na 8 dní púte/ 
8. Počas mája sa modlíme mariánsky moleben ráno o 6.20, večer po sv. 
liturgii. Počas júna sa budeme modliť moleben k Božskému srdcu Ježišovmu. 
9. Pozývame na eparchiálnu odpustovú slávnosť do Michaloviec, 
pozvanie je na  nástenke; archijerejská sv. liturgia v nedeľu 4.6. bude 
o 10.00 aj s kňazskými vysviackami, jeden z novokňazov bude aj Peter 
Babinčák zo Sečoviec.  
10. Oznam pre ružencové spoločenstvo -  piatok po liturgii meníme 
tajomstvá /kartičky/. 
11. DVD z 1. Sv. prijímania sú v sakristii.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prosba do suhubej ekténie na 21. deň každého mesiaca v roku 2017: 

Prosíme ťa aj za našu eparchiu, ktorá si tento rok pripomína 
viaceré významné medzníky svojich dejín, aby si hojne 
požehnával jej duchovenstvo i ľud, aby rástla nielen počtom 
svojich členov, ale aj hĺbkou ich duchovného života. 
 
 
 


