
 

CIRKEVNÉ SVIATKY  
A VÝZNAMNÉ PODUJATIA V ROKU 2016 

 
Prikázaným sviatkom okrem vybraných sviatkov je aj každá nedeľa. 
V tieto dní každý kresťan je pozvaný prežiť v cirkevnom spoločenstve 
svätú liturgiu. 
Pozor!!! – počas roka môže prísť aj k zmene dátumov slávnosti 
 
JANUÁR 
Piatok 1. januára – Obrezanie (pomenovanie) Pána Ježiša a sv. Bazil 
Veľký – prikázaný sviatok 
Sobota 2. januára – fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine 
Nedeľa 3. januára – nedeľa pred Bohozjavením Ježiša Krista 
Utorok 5. januára – predvečer Bohozjavenia (zdržanlivosť od mäsa a iba 
raz za deň sa najesť do sýta) 
Streda 6. januára – Bohozjavenie Ježiša Krista – prikázaný sviatok 
Nedeľa 17. januára – nedeľa o mýtnikovi a farizejovi (začiatok 
prípravného obdobia na Veľký pôst) 
Sobota 30. januára – Traja svätitelia – odporúčaný sviatok / zároveň je 
to prvá zádušná sobota 
Nedeľa 31. januára – popoludní farské fašiangové stretnutie 
v kultúrnom dome – všetci sme pozvaní, aby sme si prejavili vzájomnú 
kresťanskú lásku 
 
FEBRUÁR 
Utorok 2. februára – Stretnutie Pána Ježiša – odporúčaný sviatok / 
požehnanie sviec 
Piatok 5. februára – prvý piatok 
Nedeľa 7. februára – Syropôstna nedeľa (o vyhnaní prarodičov z raja) 
Pondelok 8. februára – začiatok Veľkého pôstu (zdržanlivosť od mäsa, 
mlieka, vajec a iba raz za deň sa najesť do sýta; počas Veľkého pôstu 
každú stredu a každý piatok sa máme zdržať mäsa) 
 



MAREC 
Piatok 4. marca – prvý piatok 
Nedeľa 20. marca – Kvetná nedeľa – požehnanie ratolestí 
Piatok 25. marca – Veľký piatok (tiež Zvestovanie presv. Bohorodičke) 
– prikázaný sviatok (zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec a iba raz za deň 
sa najesť do sýta) 
Nedeľa 27. marca – Slávne Kristovo zmŕtvychvstanie – Veľká noc – 
Pascha 
Pondelok 28. marca – Veľkonočný pondelok – prikázaný sviatok 
Utorok 29. marca – Veľkonočný utorok – odporúčaný sviatok 
 
APRÍL 
Piatok 1. apríla – prvý piatok 
Sobota 23. apríla – svätý Juraj, veľkomučeník – odporúčaný sviatok 
 
MÁJ 
Štvrtok 5. mája – Nanebovstúpenie Pána Ježiša – prikázaný sviatok 
Piatok 6. mája – prvý piatok 
Nedeľa 8. mája – slávnosť pri kaplnke pod lipou sv. apoštola Jána 
Nedeľa 15. mája – Zoslanie Svätého Ducha – Päťdesiatnica – Turíce – 
Rusadle  
Pondelok 16. mája – Presvätá Trojica – odporúčaný sviatok 
Sobota 21. mája – metropolitná púť do svätyne Božieho milosrdenstva 
v Krakove 
Štvrtok 26. mája – Najsvätejšia Eucharistia – odporúčaný sviatok 
Nedeľa 29. mája – sprievod s najsv. Eucharistiou okolo chrámu 
 
JÚN 
Piatok 3. júna – Božské Srdce Ježišovo – odporúčaný sviatok a prvý 
piatok 
Nedeľa 5. júna – odpustová slávnosť v Sabinove 
Sobota 11. júna – farská púť spojená s výletom – Štrbské Pleso - Poprad (?) 

Nedeľa 19. júna – prvé sväté prijímanie našich detí 
Piatok 24. júna – Narodenie svätého Jána Krstiteľa – odporúčaný 
sviatok / Odpustová slávnosť v Prešove 



Sobota 25. júna – Ľutina – stretnutie otca arcibiskupa Jána 
s prvoprijímajúcimi deťmi zo všetkých našich farnosti 
Streda 29. júna – Svätí apoštoli Peter a Pavol – prikázaný sviatok 
 
JÚL 
Piatok 1. júla – prvý piatok 
Nedeľa 3. júla – odpustová slávnosť v Levoči 
Utorok 5. júla – Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod – odporúčaný 
sviatok / Odpustová slávnosť v Stropkove 
Sobota 16. júla – odpustová slávnosť v Ruských Pekľanoch 
Nedeľa 17. júla – slávnosť na Oltár Kameni (pohorie Čergov – Lysá) 
Streda 20. júla – Svätý prorok Eliáš – odporúčaný sviatok 
 
AUGUST 
Piatok 5. augusta – prvý piatok 
Sobota 6. augusta – Premenenie Pána Ježiša – odporúčaný sviatok 
Nedeľa 7. augusta – odpustová slávnosť v Litmanovej 
Pondelok 15. augusta – Zosnutie (Nanebovzatie) presvätej 
Bohorodičky – prikázaný sviatok 
Nedeľa 21. augusta – odpustová slávnosť v Ľutine 
Nedeľa 28. augusta – odpustová slávnosť v Čirči 
Pondelok 29. augusta – Sťatie svätého Jána Krstiteľa -  odporúčaný 
sviatok (zdržanlivosť od mäsa) 
 
SEPTEMBER 
Piatok 2. septembra – prvý piatok 
Štvrtok 8. septembra – Narodenie presvätej Bohorodičky – odporúčaný 
sviatok 
Nedeľa 11. septembra – naša odpustová slávnosť Narodenia P. Márie 
Streda 14. septembra – Povýšenie sv. kríža – odporúčaný sviatok 
(zdržanlivosť od mäsa) 
Štvrtok 15. septembra – Sedembolestná Panna Mária – odporúčaný 
sviatok 
 
 



OKTÓBER 
Sobota 1. októbra – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa – odporúčaný 
sviatok 
Piatok 7. októbra – prvý piatok 
 

NOVEMBER 
Utorok 1. novembra – predvečer Pamiatky zosnulých 
Streda 2. novembra – Pamiatka zosnulých 
Piatok 4. novembra – prvý piatok 
Utorok 8. novembra – Svätý archanjel Michal – odporúčaný sviatok 
Utorok 15. novembra – začiatok prípravného obdobia pred sviatkom 
Kristovho narodenia 
Nedeľa 20. novembra – nedeľa Krista Kráľa 
Pondelok 21. novembra – Uvedenie Bohorodičky do chrámu – 
odporúčaný sviatok (požehnanie detí) 
 

DECEMBER 
Piatok 2. decembra – prvý piatok 
Utorok 6. decembra – svätý Mikuláš, biskup a divotvorca – odporúčaný 
sviatok 
Štvrtok 8. decembra – Nepoškvrnené počatie presv. Bohorodičky – 
prikázaný sviatok 
Nedeľa 18. decembra – nedeľa pred Narodením Pána Ježiša 
Sobota 24. decembra – Predvečer Narodenia Krista Pána (zdržanlivosť 
od mäsa a iba raz sa najesť do sýta) 
Nedeľa 25. decembra – Narodenia Ježiša Krista – prikázaný sviatok 
Pondelok 26. decembra – Presvätá Bohorodička – prikázaný sviatok 
Utorok 27. decembra – svätý Štefan, prvomučeník – odporúčaný 
sviatok 
Sobota 31. decembra – posledný deň občianskeho roka 
 

Nedeľa 1. januára 2017 – Obrezanie Pána Ježiša – prvý deň nového 
občianskeho roka 
 

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte alebo zavolajte alebo 
príďte na farský úrad. Radi Vás privítame.  


