
Prehľad akcií na rok 2018 v Ľutine  

Január 

6. január (sobota)                                                                                                                     
Fatimská sobota  

14. január (nedeľa)                                                                                                                           
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

27.január (sobota)                                                                                                                
Rómska púť SAVORE  

Február 

3. február (sobota)                                                                                                            
Fatimská sobota        

4. február (nedeľa)                                                                                                   
Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 10. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris a Prešovskej eparchie na archieparchiu pápežom 
Benediktom XVI. a 10. výročia vymenovania vladyku Jána Babjaka SJ za prvého 
prešovského arcibiskupa metropolitu, púť zasvätených osôb (priamy televízny prenos RTVS) 

11. február (nedeľa)                                                                                                                
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

25. február (nedeľa)                                                                                                              
Katedra sv. Petra - odpust baziliky 

23.2. - 4.3. (piatok - nedeľa)                                                                                         
Ikonopisecký kurz 

Marec 

3. marec (sobota)                                                                                                     
Fatimská sobota  

11. marec (nedeľa)                                                                                                       
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

Apríl 

7. apríl (sobota)                                                                                                            
Fatimská sobota  



8. apríl (nedeľa)                                                                                                                    
Púť Božieho milosrdenstva,                                                                                                          
Liturgia za Kultúru života, za nenarodené deti a oslobodenie a uzdravenie 

13. apríl (piatok)                                                                                                               
Stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ s podnikateľmi 

Máj 

5. máj (sobota)                                                                                                              
Fatimská sobota                                                                                                                          
Púť matiek 

13. máj (nedeľa)                                                                                                                
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

16. máj (streda)                                                                                                                
Desiata metropolitná púť kňazov s manželkami  

20. máj (nedeľa)                                                                                                                       
Prvá sv. spoveď 

24. - 26. máj (štvrtok - sobota)                                                                                       
Konferencia: Kresťanský životný štýl na Slovensku vo vzťahu k stvorenstvu 

Jún 

3. - 10. jún (nedeľa - nedeľa)                                                                                        
Ikonopisecký kurz 

10. jún (nedeľa)                                                                                                                     
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

23. jún (sobota)                                                                                                                 
Kňazské vysviacky 

24. jún (nedeľa)                                                                                                                    
Kňazské vysviacky a vďakyvzdanie Bohu pri príležitosti 40. výročia kňazskej   vysviacky 
vladyku Jána Babjaka SJ (priamy televízny prenos TV Lux)  

30. jún (sobota)                                                                                                                            
Púť rodín a stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ s deťmi Prešovskej archieparchie  

Júl 

7. júl (sobota)                                                                                                                        
Fatimská sobota  



8. júl (nedeľa)                                                                                                             
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

14. júl (sobota)                                                                                                                      
Púť rómskych rodín (priamy televízny prenos TV Lux) 

22. júl (nedeľa)                                                                                                              
Kňazská vysviacka 

August 

4. august (sobota)                                                                                                            
Fatimská sobota  

12. august (nedeľa)                                                                                                             
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

18. – 19.  august (sobota - nedeľa)                                                                          
Archieparchiálna púť 

21. - 30. august (utorok - štvrtok)                                                                                         
Siedmy medzinárodný maliarsky plenér na tému Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 
2018  

September 

1. september (sobota)                                                                                                     
Fatimská sobota  

8. september (sobota)                                                                                                                  
Púť manželských párov Prešovskej archieparchie a ocenenie manželov oslavujúcich                  
50. (55., 60., ...) výročie sviatostného manželstva  

9. september (nedeľa)                                                                                                      
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

22. september (sobota)                                                                                                    
Hlavná slávnosť Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 – archijerejská svätá liturgia 
pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie (priamy televízny prenos RTVS)   

Október 

6. október (sobota)                                                                                                                          
Fatimská sobota                                                                                                                            
Púť členov ružencových spoločenstiev 

14. október (nedeľa)                                                                                                               
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 



November 

3. november (sobota)                                                                                                   
Fatimská sobota  

11. november (nedeľa)                                                                                                  
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 

December 

1. december (sobota)                                                                                                              
Fatimská sobota  

9. december (nedeľa)                                                                                                    
Liturgia za oslobodenie a uzdravenie 


