
 

LITURGICKÝ PROGRAM 
v týždni od 10.5. do 16.5. ´21 

 

 
 

 

Sv. Otec František nás pozýva sa zapojiť do májovej ružencovej reťaze, za skončenie 

pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Ruženec sa budeme modliť 

v našej farnosti o 18.00 hod. na úmysly Sv. Otca. Po skončení, budú Loretánske litánie 

k Panne Márii.   

 

Na štvrtok 30. mája pripadne prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Tri dni pred 

týmto sviatkom sú prosebné dni, ktorých obsahom sú prosby za úrodu. Zvykli sa konať procesie 

ku krížom v poli, preto ich volali aj krížové dni. 

 

Od piatka 14. mája začneme prípravu na sviatok Zoslania Ducha Svätého. Podľa 

vzoru apoštolov aj my budeme zotrvávať na modlitbe počas deviatich dní (novéna) 

 

Na siedmu veľkonočnú nedeľu 16. mája je 55. svetový deň spoločenských 

komunikačných prostriedkov. V ten deň sa v našich kostoloch koná zbierka na katolícke 

masmédia. 

 

V sobotu 15. mája 2021 v Kapušanoch bude konferencia o udalostiach a osobnostiach 
nášho dekanátu. Účasť na konferencii je možná prostredníctvom voľného pripojenia na: 
kapusany.kukaj.se  
 

Sv. manželstva chcú prijať: Patrik Šinglár a Denisa Onofrejová      

                                             Tomáš Mihok a Petra Bartošová.    

      

Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb.  

 

dátum liturgický kalendár miesto čas úmysel sv. omše 

Pondelok 

10.5. 

Formulár: V čase sejby 

prosebný deň Čelovce 18.30 +Imrich, +Anna, +František a +Pavol 

Utorok 

11.5. 

Bl. Sáry Salkaháziovej, 
panny a mučenice, ľub. spomienka 

prosebný deň 
Proč 18.30 BPZ pre rod. Margity Gallovej 

Streda 

12.5. 

sv. omša je z nasledujúcej slávnosti 
prosebný deň Chmeľov 18.30 za neb. z rod. Tkáčovej a Marcinovej 

Štvrtok 

13.5. 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 
slávnosť, 

prikázaný sviatok 

Proč 9.00 za farnosť 

Čelovce 17.30 na úmysel 

Pušovce 18.30 BP pre Jána a Máriu, m.j. 

Piatok 

14.5. 
Sv. Mateja, 

apoštola, sviatok 
Pušovce 18.30 +Ján, +Veronika, +Rudolf a +Pavol 

Sobota 

15.5. 

sv. omša s platnosťou na zajtra 

vyhradená pre veriacich 65+ Pušovce 18.30 BP pre Magdalénu, ž.j. 

Nedeľa 

16.5. 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB  

ZA CIRKEV V ČÍNE 

Proč 9.15 za farnosť 

Čelovce 10.30 BP pre Petra, ž.j. 

Pušovce 10.30 poďakovanie za 70 rokov života 


