
Liturgický program  Vyšné Remety od 6. apríla – 12. apríla 2020 

Deň Čas a miesto Úmysel 

Po   6.4. 
 

Vysielanie 
cez FB 

               Vyšné Remety 

17.30 -  liturgia vopred 

            posvätených darov 

+ Michal, Juraj, Anna, Juraj,  

   Mária, Mária a ostatní  

   z rod. Hlivákovej 

Ut   7.4. 
 

Vysielanie 
cez FB 

Vyšné Remety 

    17.30 -  liturgia vopred 

            posvätených darov 

 
 

+ Milan Kincel 

Streda 

8.4. 

   
 

 

Štvrtok 

9.4. 
 

Vysielanie 
cez FB 

Veľký Štvrtok 
 

Vyšné Remety 

17.30 – Veľká večiereň   

             s lit. sv. Bazila Veľkého 

 
 
  

+ Michal a ostatní  

   z rod. Praščakovej 

 

Piatok 

10.4. 
 
 

Vysielanie 
cez FB 

Veľký piatok 
/Prikázaný sviatok, zdržanlivosť 

od mäsa, mlieka a vajec s pôstom/ 
 

Vyšné Remety 

17.30 – Veľká večiereň   

             s uložením pláštenice 

 

 

Sobota 

11.4. 
 

Vysielanie 
cez FB 

Veľká Sobota 
 

Vyšné Remety 

17.30 -  Veľká večiereň   

            s lit. sv. Bazila Veľkého 

 
 
 

 

+ Mária Hricková 

 

Nedeľa 

12.4. 

 
Vysielanie 

cez FB 

Veľká nedeľa Paschy 
Vyšné Remety 

6.30 - utiereň vzkriesenia  

7.40 -   požehnanie pokrmov cez  

            obecný rozhlas    

11.00 – sv. liturgia 

12.00 – sv. prijímanie 

      
 

 
 
 
 

* za veriacich  

   z farnosti 

Chrám bude otvorený na stráž pri hrobe:  

v piatok od 18.30 – 22.00                      v sobotu od 8.00 – 22.00 

Na zapísanie do zoznamu na stráž pri hrobe ma 

kontaktujte mob: 0911711465, t.č. 6595100 

POKOJ VÁM  

____________________________________________________________                                                                          

Roč.14. číslo 14.                                   Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

Liturgický program Vyšná Rybnica od 6. apríla – 12. apríla 2020 

Deň Čas a miesto Úmysel 
 

Pondelok 

6.4. 

Vyšná Rybnica 

 9.00 – sv. liturgia + 3. hodinka 
 

 
 

+ Vácval 

Utorok 

7.4. 

 

 
 

 

Streda 

8.4. 

Vyšná Rybnica 

 9.00 – sv. liturgia + 3. hodinka 

 

+Štefan, Regina 

    

Štvrtok 

9.4. 

Veľký Štvrtok 
 

Vyšná Rybnica 

          9.00 - sv. liturgia 

 

 

  

 

 

Piatok 

10.4. 

Veľký piatok  
/Prikázaný sviatok, zdržanlivosť  

od mäsa, mlieka a vajec s pôstom/ 
 

Vyšná Rybnica 

 8.00 – Strasti nášho Pána Ježiša 
 

 

 

Sobota 

11.4. 

Veľká Sobota 
 

 

  

Nedeľa 

12.4. 

 Veľká nedeľa Paschy 
 

Vyšná Rybnica 

9.00 – sv. liturgia  

9.45 – sv. prijímanie             

10.00 – požehnanie pokrmov cez  

             obecný rozhlas 

      
 
 

* Ján s rod. 

Chrám bude otvorený na stráž pri hrobe:  

v piatok od 16.00 – 20.00                      v sobotu od 8.00 – 20.00 

Na zapísanie do zoznamu na stráž hrobu ma 

kontaktujte mob. 091171146       t.č. 6595100 



Podávanie svätého prij ímania  
 

Kto má záujem prijať Najsvätejšiu Eucharistiu bude to možné na 

Nedeľu Paschy (12.4.) po svätej liturgii. Bude to pri dodržaní 

prísnych hygienických podmienok: 

1. Najsvätejšia Eucharistia sa bude rozdávať lyžičkou na ľavú 

ruku pod spôsobom chleba 

2. Pred a po prijatí Eucharistie si musí veriaci dezinfikovať ruky 

3. Veriaci musia medzi sebou dodržiavať minimálne dvojmetrový 

odstup. Za žiadných okolností sa  nesmú zhromažďovať 

v skupinkách pred chrámom ale taktiež dodržiavať  

dostatočný odstup. 

4. organizáciu zabezpečia kurátori 

5. Nezabudnite na rúško, ktoré je povinné nosiť na verejnosti. 

 

 

Stráž pri hrobe. 

Kto chce prísť na osobnú poklonu do chrámu, nech sa nahlási do 

zoznamu. /mob: 0911711465, t.č. 6595100/  Pred vstupom do 

chrámu budú pripravené jednorazové rukavice a dezinfekcia rúk.  

Pláštenicu nebozkajte! 

 

 

Prosba o pomoc  
 

Vzhľadom na danú situáciu zákazu verejných bohoslužieb, 

s ktorou je spojený aj totálny výpadok príjmu z milodarov 

a zvončeka, ktorý sa používa na chod farnosti, vás úctivo 

prosíme, aby ste pri súkromnej návšteve  chrámu prispeli 

svojím milodarom na chrám do pokladničky alebo prevodom na 

účet  farnosti (SK87 0200 0032 1144 2953). Pán Boh zaplať za 

Vašu ochotu a za Váš milodar. 

 

Požehnanie veľkonočných jedál 

Modlitba posvätenia bude zabezpečená cez obecný rozhlas 

a veriaci z každej rodiny budú stať s košíkom pri bráne svojho 

domu. (kto chce) Po modlitbe prejdem po dedine a požehnám 

veľkonočné jedlá. Prosím buďte ohľaduplní a trpezliví. 
 

 

 

On – line prenosy Bohoslužieb 

Liturgiu kvetnej nedeľe a najhlavnejšie obrady Veľkej noci  

budeme  vysielať cez inernet - facebooková stránka 

Gréckokatolícky chrám sv. Archanjela Michala Vyšné Remety 

alebo facebook Michal Baran. Zjednoťme sa spoločne v 

modlitbe. 

 


