Ľutina: Vladyka Milan Lach: Koho my ako kresťania dnes počúvame?
– HOMÍLIA / KÁZEŇ
V dňoch 21. – 23. augusta 2020 sa v Ľutine na pútnickom mieste uskutoční odpustová
slávnosť sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Z dôvodu pandemických opatrení sa slávnosť uskutoční iba na farskej úrovni. Počas týchto
dní bude dôležité dodržiavať predpísané hygienické opatrenia – dezinfekcia rúk, odstup od
cudzích osôb a nosenie rúška. Rúško je povinné mať nasadené počas všetkých
bohoslužobných slávení nielen v interiéri, ale aj v exteriéri – teda aj počas duchovného
programu na Mariánskej hore. Prosíme preto veriacich, aby rešpektovali pokyny
organizátorov a dodržiavali všetky nariadené hygienické opatrenia.
Nariadením príslušného RÚVZ je obmedzený aj počet ľudí na slávnosti na maximálne 1000
osôb. Celý program odpustovej slávnosti bude vysielaný prostredníctvom online televízie
LOGOS TV.
PROGRAM LOGOS TV:
Sobota – 22.8.2020
Bazilika minor
09:30 – Posvätný ruženec
10:00 – Svätá liturgia
11:00 – Moleben k Presvätej Bohorodičke
15:00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu s rozjímaním
16:30 – Večiereň s litijou
18:00 – Archijerejská svätá liturgia
Nedeľa 23.8.2020
Bazilika minor
06:00 – Utiereň
07:00 – Svätá liturgia – cirkevnoslovansky
08:00 – Akatist k sv. Mikulášovi
Chcete nám pomôcť šíriť naše posolstvo? LAJKUJTE, KOMENTUJTE
a ZDIEĽAJTE naše príspevky. Ďakujeme
Chcete nám pomôcť šíriť naše posolstvo? LAJKUJTE, KOMENTUJTE
a ZDIEĽAJTE naše príspevky. Ďakujeme
► Podporte náš projekt: https://www.logos.tv/pomoc
► Kliknite a prihláste sa na odber videí:
https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/?sub_confirmation=1
► Sledujte nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/LOGOS-TV-276526342825702/
► Sledujte nás aj na Instagrame: https://www.instagram.com/televizia_logos/
Vítame Vás na oficiálnom YouTube kanáli TV LOGOS!
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Na youtube kanáli TV LOGOS môžete nájsť zaujímavé videá z našich relácií, živých prenosov
a pozvánok na cirkevné slávnosti. Prihláste sa na odber nášho obsahu a buďte bezplatne
informovaní o nových reláciách a zaujímavostiach zo života našej Cirkvi. Ďakujeme za Vašu
podporu.
Navštívte náš web:
► https://www.logos.tv/
To naj z TV LOGOS:
► GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeN8nUpX59arTcdF6Lm9k_V
► OTCOVIA PÚŠTE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxe9tJfPZ5C65sfZL6LWZAFK
► DEJINY GRÉCKOKATOLÍKOV:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeM77FLOYYL7HXzvUIaeNVG
► ŽIVÉ PRENOSY:
LITMANOVÁ, HORA ZVIR –
https://www.youtube.com/channel/UC_uKAEF4Y-bN5_K8GcJ9VTg/?sub_confirmation=1
PREŠOV, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCN4yDkyVcx4iuOQ94Q8qj7g/?sub_confirmation=1
KOŠICE, KATEDRÁLNY CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCWxyYkFCm2IZDXJMQ9jbEbA/?sub_confirmation=1
ĽUTINA, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCscCDAijN8fz8hJtjAFNXGA/?sub_confirmation=1
BRATISLAVA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/?sub_confirmation=1
KLOKOČOV, CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCUpH66dWbs4KXzct85LkF4w/?sub_confirmation=1
MICHALOVCE, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCDWHNgsrKZgIDT9wG8StzjA/?sub_confirmation=1
UŽHOROD, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCsI-iNY44DvoxNkO_0ctW5w/?sub_confirmation=1
PARMA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCABVdev-seFrxloyVIaBFTA/?sub_confirmation=1
Sledujte nás aj na:
► TELEVÍZIA ZEMPLÍN:
https://www.youtube.com/channel/UCNLPS_WSp44laYFqh7wC5zA/?sub_confirmation=1
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