
Gréckokatolícka cirkev svätého apoštola a evanjelistu 

Lukáša – rímskokatolícky kostol svätej Heleny  

                Liturgický program 

Deň čas  intencia kde 

 

Nedeľa 

19. jún  
 

 

 

10 00 

 

 
 

Svätá liturgia 

 

 
 

 

za farnosť 

 
 

Kostol  

sv. Heleny 

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trnava, Mikuláša Koperníka 32, 917 01 Trnava,   

o. Marián Sabol , farár, mobil 0915 92 66 06 

 

 

 

- Počas týždňa mám dovolenku a nebudem vo farnosti. 

- Budúcu nedeľu 19. júna bude farský deň v Budmericiach. Začiatok bude 

sa o 15:00 hod., športové oblečenie, jedlo formou agapé – každý môže 

niečo doniesť. Prosím o nahlásenie záujmu na farský mail 

trnavagkc@gmail.com. 

- Eparchiálna púť do Šaštína sa uskutoční v piatok a sobotu 24. a 25. júna. 

Program začína v piatok o 18:00 hod. a pokračuje do soboty. Pozvanie 

prijali o. Slavomír Zahorjan, o. Peter Milenky a ľudia zo spoločenstva 

FEB. Kto chce na akcii zostať cez noc, nahláste sa, prosím, cez link 

v poslanom maily, najlepšie do stredy. 

- V termíne 28. až 31. júla sa uskutoční Národné stretnutie mládeže T22 

v Trenčíne. Akcia je určená mladým ľuďom vo veku 15 až 30 rokov. 

- Letný eparchiálny tábor LET 2022 sa tento rok uskutoční v termíne 28. 

8. až 2. 9. v Kľačne, okres Prievidza. Tábor je určený deťom od 

ukončeného 2. ročníka ZŠ. Cena ešte nebola určená, účastníkov 

podporíme.  



Gréckokatolícka cirkev svätého apoštola a evanjelistu 

Lukáša Trnava – rímskokatolícky kostol Božského 

Srdca, filiálka Piešťany 

Liturgický program 

 

Deň čas  intencia kde 

 

Nedeľa 

19. jún  
 

 

 

07 30 

 

 

Svätá liturgia  

 

 

 

 

Kostol 

Božského 

srdca 

 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trnava, Mikuláša Koperníka 32, 917 01 Trnava,   

o. Marián Sabol , farár, mobil 0915 92 66 06 
 

- Nové číslo časopisu Slovo, si môžete prevziať v sakristii. 

- Dnes po liturgii je zbierka na Rádio LUMEN a TV LUX.  

- Eparchiálna púť do Šaštína sa uskutoční v piatok a sobotu 24. a 25. júna. 

Program začína v piatok o 18:00 hod. a pokračuje do soboty. Pozvanie 

prijali o. Slavomír Zahorjan, o. Peter Milenky a ľudia zo spoločenstva 

FEB. Kto chce na akcii zostať cez noc, nahláste sa, prosím, cez link 

v poslanom maily, najlepšie do stredy. 

- V termíne 28. až 31. júla sa uskutoční Národné stretnutie mládeže T22 

v Trenčíne. Akcia je určená mladým ľuďom vo veku 15 až 30 rokov. 

- Letný eparchiálny tábor LET 2022 sa tento rok uskutoční v termíne 28. 

8. až 2. 9. v Kľačne, okres Prievidza. Tábor je určený deťom od 

ukončeného 2. ročníka ZŠ. Cena ešte nebola určená, účastníkov 

podporíme.  


