
Program 15.04.2018 do 22.04.2018 
 

 

15. NEDEĽA MYRONOSIČIEK 

16. 
 

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia 
6.45 *Mária, Helena o. Vojtech 

17.00 +Za zomrelých z rod. Žákovej  / +Vasiľ,  Mária o. Jozef 

17. 
Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup 

6.45 +Mária, Peter o. Jozef 

17.00 *Marcela s rod. / +Iveta, Ľudmila o. Vojtech 

18. 
 

Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu 

6.45 *Poďakovanie Bohu známa o. Jozef 

16.00 
17.00 

VEČERADLO 
+Zomrelí z rod. Kralčákovej 

o. Vojtech 

 

19. 

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry 

6.45 +Anna, Andrej o. Vojtech 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Marta 

o. Vojtech 

20. 
Náš prepodobný otec Teodor Trichinas 

6.45 + Zomrelí z rod. z rod. Marinčinovej o. Vojtech 

17.00 +Juraj, Mária o. Vojtech 

21. 
Svätý hieromučeník Január a spoločníci 

 Svätý mučeník Teodor z Pergy 

7.00 +Michal, panychída o. Vojtech 

22. 
 

NEDEĽA O PORAZENOM 
8.00 Sv. liturgia   o. Michal 

10.00 Sv. liturgia    o. Vojtech 

16.50 Večiereň  o. Vojtech 

17.30 Sv. liturgia   o. Vojtech 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia   o. Vojtech 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

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

Stredu o 18.00 predmanželská príprava. 



OZNAMY - 15.04.2018 
 

1. Budúca nedeľa je Nedeľa o porazenom a pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na 

bohoslovcov, liturgie budú ako v nedeľu. 

2. Tí, kt. chcete 2% zo svojich daní pomôcť našej farnosti, môžete tak urobiť cez OZ Peter a 

Pavol- tlačivá sú na stolíkoch aj na našom webe. 

3. Pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu 

si Vás dovoľujeme pozvať  na spomienkové podujatie, ktoré sa uskutoční v stredu 18. apríla 

2018 na ABÚ v Košiciach.  Za tento historický moment obnovenia poďakujeme Bohu 

slávením sv. liturgie v košickej gréckokatolíckej katedrále o 17.00. 

4. Medžugorie o 13.- 19.8.2018 cena 210 €. 

5. Spoločenstvo gréckokatolíkov v Londýne pozýva všetkých našich veriacich, ktorí študujú 

alebo pracujú v Anglicku na slávenie sviatkov Paschy (sv. liturgií počas tohtoročnej Kvetnej a 

Veľkonočnej nedele). Od 8. apríla 2018 budú gréckokatolícke sv. liturgie v Londýne slávené 

každú nedeľu o 10:30 hod. Podrobné informácie nájdete na priloženom plagáte. 

6. Bratia kňazi, srdečne vás pozývam na Eparchiálnu odpustovú slávnosť ku cti sv. 

veľkomučeníka Juraja vo farskom chráme v Slovinkách. Slávnostná archijerejská liturgia 

slúžená vladykom Milanom Chauturom bude v nedeľu 22. apríla 2018 o 10:00 hodine. 

Kazateľom bude vladyka Níl Luščak, OFM, pomocný mukačevský biskup.  

7. Rada pre mládež pozýva mladých na cyklotúru s vladykom Milanom. Uskutoční sa 1. 

mája so začiatkom o 8:00. Tentokrát sa poputuje z Trebišova do Veľkej Trne. Bližšie 

informácie a povinnú výbavu nájdete na plagáte, ktorý je na nástenke.  

8. Mládež Košického protopresbyterátu pozýva mladých na ďalšie TeVí, v poradí 14. 

Uskutoční sa v čase od 27. do 28. apríla. Tentokrát téma ponesie názov Svätý Duch - Môže sa 

Boh vyliať? Bližšie informácie nájdete na plagáte, ktorý je na nástenke alebo na 

Facebookovej stránke Mládež Košického protopresbyterátu alebo na stránke www.aetos.sk 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aetos.sk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


