Čo nás čaká v roku 2018?
Práve čítate predbežný plán našej farnosti na rok 2018
a tiež celej našej archieparchie, ktorá slávi 200 rokov od
svojho zriadenia a tiež iné výročia.
Tento návrh môžeme ešte doplniť či vylepšiť – ak máte
návrh, prosíme, zavolajte alebo napíšte, budeme radi.
Kedy a ktoré sviatky budeme sláviť?
Niektoré významné dni a udalostí v cirkvi na Slovensku i v našej farnosti

Každá nedeľa je prikázaným sviatkom!
Každú nedeľu a každý prikázaný sviatok, ba aj v iné dni, sme pozvaní
prísť do chrámu na stretnutie s naším nebeským Otcom i s našimi bratmi
a sestrami vo viere a pritom oslavovať Boha za jeho dobrodenia,
počúvať Božie slovo a nechať sa nasýtiť telom a krvou Ježiša Krista –
chápme to ako privilégium a nie príkaz.
Tešíme sa na Vás v našom chráme a na našich podujatiach!
 týmto znakom sú označené špeciálne podujatia našej archieparchie
 týmto znakom sú označené špeciálne podujatia našej farnosti

Január 2018
Pondelok 1. januára – Obrezanie (pomenovanie) Ježiša Krista – prikázaný
sviatok. Nový rok 2018. Začiatok jubilejného roka našej Prešovskej archieparchie,
počas ktorého môžeme získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv.
spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Raduj sa,
Verím v jedného Boha a Sláva Otcu...) vo vybraných chrámoch, najbližšie
v Ľutine, Prešove a v Litmanovej.
Piatok 5. januára – Predvečer Bohozjavenia Ježiša Krista (zdržanlivosť od
mäsa a iba raz za deň najesť sa do sýta) (posvätenie vody); Prvý piatok v mesiaci.
Sobota 6. januára – Bohozjavenie Ježiša Krista – prikázaný sviatok, (aj štátny
sviatok)
Prešov – 10.00 h slávnostná sv. liturgia s posvätením vody a spomienka na
15 rokov od biskupskej vysviacky Mons. Jána Babjaka, nášho arcibiskupa
a metropolitu (vysiela RTVS)
Nedeľa 7. januára – po Bohozjavení Pána Ježiša
Nedeľa 21. januára – o mýtnikovi a farizejovi (začiatok prípravného obdobia
na Veľký pôst)

Utorok 30. januára –Traja sv. svätitelia: Bazil Veľký, Gregor Bohoslovec a Ján
Zlatoústy – odporúčaný sviatok

Február 2018
Piatok 2. februára – Stretnutie Ježiša Krista – Hromnice (požehnanie sviečok)
– odporúčaný sviatok - Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa 4. februára – Ľutina – Slávnostná sv. liturgia so spomienkou na 10.
výročie zriadenia prešovskej metropolie
 Pondelok 12. februára – prvý deň Veľkého pôstu (zdržanlivosť od mäsa,
mlieka, vajec a iba raz za deň sa najesť dosýta; celý Veľký pôst je zdržanlivosť od
mäsa každú stredu a každý piatok)
Marec 2018
Piatok 2. marca - Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa 25. marca – Kvetná nedeľa / Zvestovanie presvätej Bohorodičke.
(Požehnanie ratolestí) (Prikázaný sviatok)
Štvrtok 29. marca – Veľký štvrtok - spomienka na poslednú (tajomnú) večeru
Piatok 30. marca – Veľký piatok (spomienka n ukrižovanie a pochovanie
Ježiša Krista) – prikázaný sviatok; zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec a iba raz za
deň sa najesť dosýta.
Sobota 31. marca – Veľká (Biela) sobota

Apríl 2018
Nedeľa 1. apríla – Pascha – Veľká noc – Slávne Kristovo zmŕtvychvstanie
Pondelok 2. apríla – Radostný (Veľkonočný) pondelok (prikázaný sviatok)
Utorok 3. apríla – Radostný (Veľkonočný) utorok (odporúčaný sviatok)
Piatok 6. apríla - Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa 8. apríla – Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi; sviatok Božieho
milosrdenstva;
Sobota 21. až sobota 28. apríla – Ďakovná púť s otcom arcibiskupom
Jánom do Svätej zeme
Pondelok 23. apríla – sviatok sv. Juraja, veľkomučeníka – odporúčaný sviatok

Máj 2018
Utorok 1. mája – Turistický deň s otcom arcibiskupom
Piatok 5. mája - Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa 6. mája – prvé sv. prijímanie našich detí
Utorok 8. mája – sv. apoštol Ján Evanjelista – slávnosť pri kaplnke pod lipou
(požehnanie zasiatych polí a záhrad) (aj štátny sviatok)

Štvrtok 10. mája – Nanebovstúpenie Pána Ježiša - prikázaný sviatok
Streda 16. mája – Ľutina - 10. metropolitná púť kňazov aj s manželkami
Nedeľa 20. mája – Zoslanie Svätého Ducha – Päťdesiatnica - Turíce – Rusadle
Pondelok 21. mája – Najsvätejšia Trojica – odporúčaný sviatok
Štvrtok 31. júna – Najsvätejšia Eucharistia – odporúčaný sviatok.

Jún 2018
Piatok 1. júna – Prvý piatok v mesiaci.
 Nedeľa 3. júna – Sprievod s najsv. Eucharistiou okolo chrámu
Piatok 8. júna – Božské Srdce Spasiteľa – odporúčaný sviatok; voľnica
Nedeľa 10. júna – odpustová slávnosť Božského Srdca v Sabinove
 Sobota 16. júna – farský výlet (Litmanová alebo Svidník – Dukla???)
Nedeľa 24. júna – Narodenie sv. Jána Krstiteľa – Prešov - odpustová slávnosť
(odporúčaný sviatok)
Piatok 29. júna – Svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol – prikázaný sviatok
 Sobota 30. júna – Ľutina – púť rodín s deťmi

Júl 2018
Štvrtok 5. júla – svätí bratia Cyril a Metod – odporúčaný sviatok
Piatok 6. júna – prvý piatok v mesiaci
Nedeľa 8. júla – Odpustová slávnosť v Levoči
Nedeľa 15. júla – slávnosť na Oltár Kameni (Čergov – Lysá)
Piatok 20. júla – sv. prorok Eliáš – odporúčaný sviatok (Voľnica)
Sobota 21. júla – Prešov – odpustová slávnosť bl. biskupa a mučeníka Petra P.
Gojdiča
Štvrtok až nedeľa – 26. až 29. júla – Prešov - Národné stretnutie mládeže
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Piatok 3. augusta - Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa 5. augusta - Litmanová – odpustová slávnosť
Pondelok 6. augusta – Premenenie Pána Ježiša – odporúčaný sviatok
Nedeľa 12. augusta – Klokočov – odpustová slávnosť
Streda 15. augusta – Nanebovzatie – Zosnutie presvätej Bohorodičky –
prikázaný sviatok
Piatok 17. augusta – púť mladých do Ľutiny
Sobota 18. a nedeľa 19. augusta – Ľutina - odpustová slávnosť
Nedeľa 26. augusta – Čirč – odpustová slávnosť
Streda 29. augusta – Sťatie sv. Jána Krstiteľa (zdržanlivosť od mäsa) –
odporúčaný sviatok

September 2018
Streda 5. septembra – začiatok duchovnej obnovy našej farnosti za účasti
iných kňazov, ktorá vyvrcholí v nedeľu 9. septembra
Piatok 7. septembra – Prvý piatok v mesiaci.
 Sobota 8. septembra – Narodenie presvätej Bohorodičky – odporúčaný
sviatok
Nedeľa 9. septembra – Odpustová slávnosť našej farnosti
Piatok 14. septembra – Povýšenie sv. kríža (zdržanlivosť od mäsa) –
odporúčaný sviatok
Sobota 15. septembra – Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska –
odporúčaný sviatok
Štvrtok 20. septembra – Gospelový (evanjelizačný) koncert v Prešove v kine
Scala
Sobota 22. septembra – Ľutina – Hlavná slávnosť 200. výročia zriadenia
Prešovskej eparchie

Október 2018
Ďakovná púť do Ríma – dátum sa určí dodatočne
Nedeľa 1. októbra – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa – odporúčaný sviatok
Piatok 5. októbra - Prvý piatok v mesiaci.

November 2018
Štvrtok 1. novembra – spomienka na všetkých svätých – predvečer Dušičiek
(aj štátny sviatok)
Piatok 2. novembra – spomienka na všetkých zomrelých – Dušičky – Prvý
piatok v mesiaci.
Štvrtok 8. novembra – Sv. Michal archanjel – odporúčaný sviatok
Štvrtok 15. novembra – začiatok prípravného obdobie na sviatky Narodenia
Ježiša Krista (Filipovka –Advent)
Streda 21. novembra – Uvedenie Panny Márie do chrámu (požehnanie detí) –
odporúčaný sviatok
Nedeľa 25. novembra – slávnosť Krista Kráľa (piata nedeľa pred Vianocami)

December 2018
Štvrtok 6. decembra – sv. biskup Mikuláš (darčeky) – odporúčaný sviatok
Piatok 7. decembra - Prvý piatok v mesiaci.
Sobota 8. decembra – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný
sviatok

Pondelok 24. decembra – Predvečer Narodenie Ježiša Krista – Štedrý deň
(zdržanlivosť od mäsa a iba raz za deň sa najesť do sýta)
Utorok 25. decembra – Narodenie Ježiša Krista (Prvý sviatok vianočný) –
prikázaný sviatok
Streda 26. decembra – Presvätá Bohorodička a sv. Jozef (Druhý sviatok
vianočný) – prikázaný sviatok
Štvrtok 27. decembra – sv. prvomučeník Štefan (Tretí sviatok vianočný) –
odporúčaný sviatok
Pondelok 31. decembra – posledný deň občianskeho roka (ďakovná
pobožnosť)

Január 2019
Utorok 1. januára 2019 – Obrezanie (pomenovanie) Ježiša Krista – prikázaný
sviatok. Nový rok 2019

