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             Christos raždajetsja!  
 

Radosť a očakávanie, tak môžeme charakterizovať obdobie, ktoré 
prežívame. Potom prídu sviatky a po nich sa pomaly vraciame do 
každodenného života.  Niektorí poďakujeme, že opäť môžme sláviť 
bohoslužby bez obmedzení. 

Narodenie Pána nie je sviatkom iba niekoľkých krásnych a očakávaných 
chvíľ v roku. Náš pozdrav hovorí o tom, že „Kristus sa rodí! - Christos 
raždajetsja!“ a odpovedáme si „Oslavujte ho! – Slavite jeho!“ Sme pozývaní, 
aby sa Kristus stále rodil v nás každý deň, keď vstávame, keď pracujeme, keď 
cestujeme...  Anjeli to takto oznámili pastierom: „Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2,11) Obsahom Božieho „dnes“ je 
vždy. Božie dnes je naša prítomná chvíľa oslavy Boha.  Pastieri išli 
a oslavovali ho, priniesli mu dary. Aj my sme vyzvaní oslavovať Boha. To nie 
je časovo obmedzená návšteva, ale Boh poslal svojho Syna, aby spasil svet, 
aby sa stal Vykupiteľom a Pánom a my, aby sme ho takto oslavovali po 
všetky dni svojho života. Teda radosť Vianoc nie je obmedzená iba na čas 
ŠTEDRÉHO DŇA, keď sa obdarúvame a sadáme si k spoločnému stolu 
a prajem si všetko najlepšie. Ponuka vykúpenia a spásy je neustále tu. Ježiš 
celý rok klope na naše dvere a túži, aby sme to počuli, otvorili a dali mu 
trvalé miesto v našom živote. Veď čo nám bráni celý rok byť darom jeden pre 
druhého, myslieť na seba, stretávať sa, jedávať spolu, mať čas jeden pre 
druhého, priať si len to najlepšie, odpúšťať si? Prekážkou sme my sami, lebo 
nemáme čas, lebo žijeme rýchlo, máme veľa povinností... Prekážku treba 
hľadať v nás – v ľuďoch.  Prečo prišiel Ježiš na svet? Aby svojou láskou zmenil 
človeka. Ak dovolíme milosti Božej zmeniť svoje srdcia, tak aj posviatočné a 
všedné dni môžeme prežívať jeden s druhým v pokoji, v láske, v dobrote, 
v milosrdenstve a odpustení.  

Prežime nádherný čas sviatkov pokoja, lásky, Božieho darovania sa 
človeku a zároveň otvorme srdcia pre Boha, aby každý deň v našom živote 
bol pokojný, šťastný, radostný a krásny. Požehnané sviatky!     

 



Program  od 18.12.2022 do 25.12.2022 
 

18.  NEDEĽA  SVÄTÝCH  OTCOV 
                                                                           SPOVEĎ:  15.00 -18.20 

19. 

PO 
  

Svätý mučeník Bonifác 

6.45 +Mária o. Roland 

17.00 +Anna, Štefan o. Tomáš 

20. 
UT    

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista;  Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ 
6.45 +Mária, Jozef, Ján, Iveta   

Po sv. liturgii upratovanie chrámu pred sviatkami 

o. Jozef 

17.00 +Vasiľ o. Roland 

21. 
STR   

Svätá mučenica Juliána 
6.45 *Slávka  s rod. o. Roland 

17.00 *Mária s rod. /18.00 – zdobenie stromčekov v chráme/ o. Jozef 

22. 
ŠT   

Svätá veľkomučenica Anastázia 
6.45 *Eva o. Roland 

17.00 +Michal, Helena, Andrej o. Jozef 

23. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ  

OD MÄSA 

Desiati svätí mučeníci z Kréty 

6.45 

7.45 

+Michal, Barbora, ostatní zomrelí z rodiny 

Kráľovské hodinky 

o. Jozef 

17.00 *rehoľná sestra Regina o. Roland 

24. 
SOB 

ZDRŽANLIVOSŤ  

OD MÄSA 

Predvečer Narodenia Ježiša Krista;  Svätá prepodobná mučenica Eugénia 
7.00 

14.20 
15.00 
21.00 

Sv. liturgia /+Michal / 
Veľká večiereň 
Sv. liturgia 
Veľké povečerie s lítiou 

 

25. 
 

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA  
A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA 

7.00 
8.00 

Utiereň sviatku 

sv. liturgia s myrovaním 

o. Jozef 

10.00 sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

16.45 
17.30 

Veľká večiereň    
sv. liturgia s myrovaním 

o. Roland 

o. Roland 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia s myrovaním o. Roland 

Našu farnosť môžete finančne podporiť cez účet:  SK 51 0900 0000 0000 8212 8015 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk; grkatkezapad.webnode.sk 

BOHOSLUŽBY NAŽIVO cez TV ANTIK /e-kostoly/ - ALEBO: http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 

Spovedáme počas týždňa do stredy: ráno od 6.30; večer od 16.30. 

http://www.kezapad.grkatke.sk/
http://grkatkezapad.webnode.sk/
http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8


BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice-Západ 

NA SVIATKY NARODENIA PÁNA 2022 A BOHOZJAVENIA 2023  
 

23.12.2022 – PIATOK 
PREDSVIATOK NARODENIA JEŽIŠA KRISTA 

(Zdržanlivosť od mäsa) 

6.45        Sv. liturgia  
7.45        KRÁĽOVSKÉ  HODINKY  
17.00      Sv. liturgia 

24.12.2022 – SOBOTA 
PREDVEČER NARODENIA JEŽIŠA KRISTA 

(Zdržanlivosť od mäsa) 

7.00        Sv. liturgia  
14.20      Veľká večiereň   
15.00      Sv. liturgia 
21.00      Veľké povečerie s lítiou  

25.12.2022 – NEDEĽA 
NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO 
PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA 

KRISTA 
prikázaný sviatok 

 7.00       Utiereň sviatku    
 8.00       Sv. liturgia B. Veľkého s myrovaním 
10.00      Sv. liturgia s myrovaním 
16.45      Veľká večiereň  
17.30      Sv. liturgia s myrovaním 

26.12.2022 – PONDELOK 
ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ 

BOHORODIČKE 

prikázaný sviatok  

  8.00      Sv. liturgia – cirkevnoslovanská 
10.00      Sv. liturgia   
16.45      Veľká večiereň 
17.30      Sv. liturgia 

27.12.2022  - UTOROK 
Sv. apoštol, prvomučeník a archidiakon 

Štefan 

  6.45      Sv. liturgia  
  7.40      Utiereň sviatku    
17.00      Sv. liturgia 

31.12.2022 - SOBOTA 
Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia 

ZAKONČENIE ROKA 

 7.00       Sv. liturgia  
15.30      Ďakovný akatist 
16.00      Ďakovná sv. liturgia 
23.45      Adorácia s požehnaním  

01.01.2023  – NEDEĽA 
OBREZANIE PODĽA TELA PÁNA JEŽIŠA 

KRISTA A SV. BAZILA VEĽKÉHO 
prikázaný sviatok  

 8.00        Sv. liturgia B. Veľkého s myrovaním 
10.00      Sv. liturgia s myrovaním 
16.45     Večiereň 
17.30      Sv. liturgia s myrovaním 

05.01.2023 - ŠTVRTOK  
Predvečer Bohozjavenia 

Pôst (zdržanlivosť od mäsa, iba raz za 
deň sa dosýta najesť) 

  6.45      Sv. liturgia 
  7.40      KRÁĽOVSKÉ  HODINKY 
17.00     Sv. liturgia B. Veľkého s večierňou,  
               svätenie vody 

06.01.2023  - PIATOK 
SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, 

 BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA 
prikázaný sviatok - voľnica 

  8.00      Sv. liturgia so svätením vody a myrovaním                    

10.00      Sv. liturgia s myrovaním 

od 13.00 svätenie domov a bytov 
17.30      Sv. liturgia s myrovaním 

08.01.2023  - NEDEĽA 
NEDEĽA PO BOHOZJAVENÍ 

  8.00      Sv. liturgia  

10.00      Sv. liturgia  

od 13.00 svätenie domov a bytov 
17.30      Sv. liturgia  

WEB:  www.kezapad.grkatke.sk; grkatkezapad.webnode.sk 
 
 
 

http://www.kezapad.grkatke.sk/
http://grkatkezapad.webnode.sk/


 

1.  Budúcu nedeľu 25. decembra máme sviatok Narodenia Pána, sv. liturgie s myrovaním budú 
o 8.00, 10.00, večer o 17.30; o 7.00 bude utiereň sviatku, o 16.45 veľká večiereň. Programy sú na 
nástenke, webe a na zadných laviciach. 

2. Dnes od  15.00 spoveď pred sviatkami do 18.20, 17.30 sv. liturgia. Pred sv. liturgiou 
o 17.00 sa pomodlíme moleben pred narodením z brožúrky Christos raždajetsja. 
3. Po sv. liturgii o 10.00 pokračuje príprava na 1. Sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie. 

4. V sobotu 24. decembra máme predvečer Narodenia Pána, liturgický program: ráno 
o 7.00 sv. liturgia, poobede o 14.20 veľká večiereň a o 15.00 sv. liturgia; večer o 21.00 sa 
budeme modliť veľké povečerie – nosiť brožúrku Christos raždajetsja. Na tento deň je 
predpísaná zdržanlivosť od mäsa. 
5. Bohoslužby z nášho chrámu sú vysielané naživo cez TV ANTIK /ekostoly/ a tiež živé vysielanie je na 

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 – treba si túto adresu zadať do VLC alebo iného 
prehliadača v počítači.  On line liturgie sú podľa bohoslužobného programu.  

6. Spovedať pred Vianocami budeme do stredy v týždni ráno od 6.30, večer od 16.30  aj 
počas liturgií; spoločná vianočná spoveď bude dnes 18. decembra od 15.00 až do 
skončenia večernej liturgie /18.30/. 

7.   V nasledujúcom roku 2023 si pripomenieme sto rokov od narodenia siedmeho prešovského sídelného 

biskupa Mons. Dr.h.c. Jána Hirku. V tejto súvislosti vyšlo druhé vydanie jeho autobiografie POD OCHRANOU 

MÁRIE - PASTIER V SLUŽBE CIRKVI. Kniha nebude v bežnom predaji.   

8. Máme na predaj knižné a stolové kalendáre ešte sú aj nástenné kalendáre. Členovia 

Spolku sv. Cyrila Metoda si môžu po liturgiách prevziať kalendár a podielovú knihu 

a zaplatiť členské 5€. Na stolíkoch je nové Slovo – dvojčíslo vianočné. 
9. Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s občianskym združením Byzantinos vydali v tomto 

predvianočnom čase spoločenskú hru Mikuláš ide k nám ide. Námetom bola spoločenská hra, ktorá 
vznikla na Ukrajine. Jej prekladom a prispôsobením na slovenské pomery chceme podporiť vojnou 
skúšaný ukrajinsky ľud. Cena hry je 16, 90 €. Hru ponúkame ako hodnotný vianočný dar pre vašich 
blízkych. Cieľom hry je spojiť naše rodiny pri spoločnom trávení voľného času, zabaviť sa, a 
predovšetkým dozvedieť sa viac o živote svätého Mikuláša, o jeho mieste v tradícii Cirkvi a kultúre 
národov a povzbudiť k nasledovaniu životných postojov a hodnôt, ktorým svätý Mikuláš zasvätil celý 
svoj život. 

10.  Darovať na vianočnú výzdobu môžete do pokladničky vpredu určenej na tento úmysel.. 

11. Predvianočné upratovanie chrámu bude utorok po rannej sv. liturgii. 
12.  Deti pozývame stredu o 18.00 na zdobenie stromčekov v chráme; zároveň pozývame k výzdobe 

stromčeka cez modlitby a dobré skutky.  
13. Chorých budeme chodiť spovedať 19.12. od 9.00 – zapísať chorých na spoveď môžete v sakristii alebo 

telefonicky. 
Bohoslužobný program na sviatky - PEREŠ 

20.12.2022 – UTOROK  16.00 spoveď, 17.00 sv. liturgia 

24.12.2022 – SOBOTA 
PREDVEČER NARODENIA PÁNA 

20.30   Veľké povečerie s lítiou 
(Zdržanlivosť od mäsa) 

25.12.2022 – NEDEĽA 
NARODENIE PÁNA 

8.45   Sv. liturgia Bazila Veľkého s  myrovaním 

26.12.2022 – PONDELOK 
Zhromaždenie k Presvätej Borodičke 

prikázaný sviatok 

8.45   Sv. liturgia 

01.01.2023 - NEDEĽA 
Obrezanie podľa tela Pána Ježiša Krista; sv. 

Bazila Veľkého  prikázaný sviatok 

8.45   Sv. liturgia Bazila Veľkého s myrovaním 
 

06.01.2023 -  PIATOK 
BOHOZJAVENIE  prikázaný sviatok 

8.45  Sv. liturgia so svätením  vody a myrovaním  

08.01.2023 -  NEDEĽA 8.45   Sv. liturgia 

 

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8

