
      

    

  LITURGICKÝ   PREHĽAD  
 

           6. nedeľa v období cez rok - rok A                     
      

 čas úmysel 

Pondelok: 
13. február 
Pondelok 6. týždňa v Cezročnom 

období 

    7.30 
 

+ František, Mária, Ján, Margita 

Utorok: 

14. február 
Utorok 6. týždňa v Cezročnom 

období 

     

17.00 
+ Eduard, + z rod. Fabiánová, Kočanová, 

Kandrová 

Streda:  
15. február 
Streda 6. týždňa v Cezročnom období 

  7.30 
     

+ Michal, Mária, Ján, Karol, Helena, Peter, 

Anna, + st. rodičia 

Štvrtok: za účasti detí 
16. február 
Štvrok 6. týždňa v Cezročnom období 

17:00 

 

+ z rod. Novotný, Baláž, Feník, Kaminská, 

Grejták  

Piatok:  
17. február 
Piatok 6. týždňa v Cezročnom období 

   

17.00 
+ Jozef, Ján, Mária, Helena, + z rod. 

Dzuríkovej, Justiňákovej, Motýľovej 

Sobota: 
18.február 
Panny Márie v sobotu 

 

8.00 
 

+ Eduard, Valent, Margita, + z rod. Krištofík, 

Sedlák, Tomáš 

Nedeľa: 
19. február                            
7.nedeľa v období cez rok                  

7:30  

10:30 

Za veriacich farnosti 

ZBP a ochranu P. Márie, dary Ducha Svätého 

pre Mareka a bohuznáme rod. 

Milodary – PBZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Birmovanci – pokračujeme v tomto týždni stretnutiami v skupinách podľa rozpisu.                                                                                                                  

Sobáše v roku 2023 v našom kostole – prosím snúbencov, ktorí plánujú sobáš v tomto roku 2023 u nás, nech ma 

kontaktujú (dátum a čas sobáša). Zároveň ponúkam do pozornosti „Školu snúbencov“ (víkendové stretnutie 

predmanželských náuk). Uskutoční sa v niektorý víkend v pôstnom období.                                                                          

Adopcia bohoslovca z misijnej krajiny – boli nám poslané informácie o bohoslovcovi (Kouadio Frédéric 

BOHOUSSOU) z Pobrežia Slonoviny (Stredná Afrika), ktorého si naša farnosť adoptovalo. Aj naďalej ho 

podporíme finančne a modlitbou na jeho ceste ku kňazstvu. Viac info na výveske.                                                                                              

Národný týždeň manželstva – V nasledujúcom týždni (od 13. do 19. februára) budete môcť prehĺbiť váš 

manželský vzťah. Množstvo zaujímavých aktivít najmä v Prešove, ktoré súvisia s týždňom, ktorý je venovaný 

manželom nájdete na webovej stránke: https://www.ntmpo.sk                                                                    

Charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov – sa uskutoční vo Vranove Nad Topľou 25. februára o 11.00. 

Svojou účasťou a dobrovoľným vstupným, alebo príspevkom na účet (SK86 5600 0000 003 3043 3002 so správou 

CHD VV) môžete podporiť Charitný dom mládeže vo Vranove Nad Topľou.                                                                          

Extrémna krížová cesta – V nadchádzajúcom čase pôstu sa môžete zúčastniť Extrémnej krížovej cesty, ktorá 

v sebe spája náročnú nočnú turistiku spojenú s duchovným programom, ktorých výsledkom je zmena vnútorného 

postoja, odhodlanie niesť svoj kríž a byť tu pre druhých. Prihlásiť sa môžete do 22.februára na webovej stránke: 

https://www.ekc.sk  

                                                                                                                                                          

https://www.ntmpo.sk/
https://www.ekc.sk/

