
Poriadok bohoslužieb v šestnástom týždni cezročného obdobia 
od 23.7.2018  do 29.7. 2018 

 

Pondelok 

23.7. 

Sv. Brigity, rehoľníčky, 

patrónky Európy,  

sviatok 

18.30 Ždaňa + Bartolomej, Ján, Mária 

18.30 Čaňa Jozef Tőrők 

Utorok 

24.7. 
Féria 

18.30 Ždaňa + František Gaži 

18.30 Gyňov Poďakovanie za dobrodenia 

a ZBP rod. 

Streda 

25.7. 

Sv. Jakuba, apoštola,  

sviatok 

18.30 Ždaňa + Andrej, Mária V. 

18.30 Čaňa + František, Alžbeta Stolárik 

Štvrtok 

26.7. 

Sv. Joachima a Anny 

rodičov Panny Márie,  

Spomienka 

7.00 Čaňa + Pavol Soták 

Piatok 

27.7. 

Sv. Gorazda 

a spoločníkov,  

spomienka 

17.30 Ždaňa Za dary D.S. pre kňaza 

Jozefa 

18.30 Čaňa + Marta Andrejkovičová 

Sobota 

28.7. 

Féria 7.00 Ždaňa Za dary D.S. pre deti  

a krstné deti 

s platnosťou na nedeľu 18.30 Čaňa + Mária Ivanová 

 

Nedeľa 

29.7. 

17. nedeľa  

v cezročnom období 

 

(zbierka – svätorečenie) 

8.00 Čaňa + Pavol Jurčišin 

9.30 Ždaňa ZBP rod. Lukáša a Antónie 

11.00 Gyňov  Poďakovanie  

za 20 rokov manželstva 

11.00 Čaňa + Kristína, Regina, Imrich 

 

 Na kostol (Čaňa) darovala Helena Vargová 50 €. PBZ. 

 Kancelária počas letných prázdnin– zvlášť keď je vo farnosti len jeden z kňazov –     

po sv. omšiach. 

 Počas letných prázdnin  nebude v nedeľu večerná sv. omša.  

 

 ANNA KOLESÁROVÁ - MUČENÍČKA ČISTOTY: Drahí bratia a sestry, v týchto 

dňoch v plnom prúde prebieha príprava slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, 

mladej 16. ročnej zemplínčanky z Vysokej nad Uhom. Anna Kolesárová sa stane 

prvou blahorečenou laičkou, ktorá priťahuje mnohých ľudí bez ohľadu na vek. Táto 

mladá dievčina sa stáva vzorom pre dnešnú dobu, že sa oplatí žiť pre hodnoty, ktoré v 

našej kultúre boli vždy hlboko zakorenené - láska, úcta, rodina. Slávnosť sa bude 

konať 1. septembra 2018, na futbalovom štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach, na 



ktorú vás všetkých srdečne pozývam. Na celej príprave sa podieľa značná časť 

odborníkov, ale aj veľké množstvo dobrovoľníkov. 

V tejto súvislosti sa na Vás obraciam so žiadosťou o finančnú podporu na 

zabezpečenie tohto podujatia, ktoré má nadnárodný charakter a v našej histórii 

nemá obdobu. Zbierka sa uskutoční 29. júla 2018 pri všetkých sv. omšiach 

slávených v tento deň, vo všetkých kostoloch a kaplnkách v našej arcidiecéze. 

Už teraz Vám ďakujem za vašu štedrosť, ochotu, pomoc i nadšenie pri celej 

príprave blahorečenia a teším sa na stretnutie s Vami pri samotnej slávnosti. 

S úctou a pozdravom 

Mons. Bernard Bober, arcibiskup- metropolita 

........................................................................................................... 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ: 
 

Marián Nevelöš, syn rodičov Jozefa a Márie rod. Mitrovej, bývajúci v Čani a Bianka 

Tepperová, dcéra rodičov Róberta Racka a Márie rod. Tepperovej, bývajúca 

v Košiciach, ohlasujú sa 2x. 
 

Zdenko Beneš, syn rodičov Zdenka a Boženy Mrázekovej, bývajúci v Čani, 

a Adriána Petrášová, dcéra rodičov Imricha a Anny rod. Narjašovej, bývajúca 

v Hýľove, ohlasujú sa 2x. 
 

Eduard Jaczko, syn rodičov Eduarda a Melánie r. Dudášovej, bývajúci v Čani, 

a Erika Juhászová, dcéra rodičov Maroša a Eriky r. Sajkovej, bývajúca v Kokšov-

Bakši, ohlasujú sa 1x. 
 


