
Program 09.05.2019 do 16.06.2019 
 
 

9. PÄŤDESIATNICA – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA 

10. 
SVIATOK 

 

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA-NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

6.45 
7.45 

Sv. liturgia  /*Michal / 
Utiereň sviatku 

o. Lukáš 

17.00 Sv. liturgia   /*Radoslav s rod., Marián s rod., Ján/ o. Jozef 

11. 
 

 Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš 

6.45 +Juraj o. Jozef 

17.00 +Vasiľ / +Júlia, Ján o. Lukáš 

12. 
 

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký  

Náš prepodobný otec Peter Atoský 

6.45 +Ján, panychída o. Lukáš 

16.00 
17.00 

FARSKÉ VEČERADLO 
*Anton 

o. Lukáš 

13. 
 

Svätá mučenica Akvilína;  Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie 

6.45 *Andrej s rod. o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca 

 
o. Lukáš 

14. 
VOĽNICA 

Svätý prorok Elizeus 
 Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha 

6.45 *Anna  s rod. o. Jozef 

17.00 +Jozef, Mária a ostatní zomrelí z rodiny o. Lukáš 

15. 
ODOVZDANIE SVIATKU PÄŤDESIATNICE 

7.00 *Alexej s rod./ *Ján, Jaroslav, Jaroslav, Emília o. Jozef 

16. 
 

NEDEĽA  VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
8.00 Sv. liturgia   o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

16.50 Akatist k Ježišovi o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia   o. Lukáš 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia s myrovaním - ODPUST  o. Lukáš 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII 
Počas júna sa modlíme moleben k Božskému srdcu Ježišovmu. 
Utorok biblická škola, piatok stretnutie detí a mládeže o 18.00 



OZNAMY – 09.06.2019 
 

1. Budúca nedeľa máme sviatok Všetkých SVÄTÝCH, liturgie ako v nedeľu. 
2.  Dnes veľká večiereň s modlitbami na kolenách o 16.30 – doniesť si brožúrky 
Christos voskrese. 
3. Zajtra máme sviatok pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice, liturgie 
ráno o 6.45, po nej utiereň sviatku, večer liturgia o 17.00. tento týždeň je voľnica. 
4. Počas  júna sa budeme modliť  moleben k Ježišovmu Božskému srdcu ráno 
o 6.25, večer po liturgii. 
5. Pozývam už teraz 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. Kto chce darovať na odpustovú výzdobu, môže svoj dar 
obetovať do pokladničky vpredu. 
6. Utorok je biblická škola po večernej liturgii, stredu o 16.00 je večeradlo, štvrtok 
adorácia a piatok stretko pre deti a mládeže o 18.00 na fare.  
7. 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. 
8. Pre deti, ktoré boli na 1. sv. prijímanie máme DVD , budú sa rozdávať vzadu 
v cerkvi po liturgii o 10.00, potom budú v sakjristii, po alebo pred liturgiou si ich 
môžete vyzdvihnúť. 
9. Odpust na Pereši bude nedeľu 16. Júna a 8.30. 
10. Dnes  je eparchiálny odpust v Michalovciach, srdečne pozývame. 
11. 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. 
12. Na stolíkoch je nové číslo Slova a Misionára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


