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2. 
PO 

 

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup 

6.45 *Michal s rod. o. Martin 

17.00 +Za zomrelých  z rodín o. Tomáš 

3. 
UT 

Svätí mučeníc Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk 

6.45 *Helena s rod. o. Martin 

17.00 +Stanislav o. Michal 

4. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána 

6.45 +Alex, Magdaléna, Ján, Alžbeta o. Martin 

 
17.00 

6.15 a 16.30:  JEŽIŠOVA MODLITBA 
VPD +Ján 

o. Stanislav 

5. 
ŠT 

 

Svätý mučeník Konón 

6.45 +Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Mária 

o. Martin 
o. Tomáš 

6. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria 

6.45 *Bratstvo Božského srdca,  adorácia 
6.15 a 16.30: Bolestný ruženec 

o. Tomáš 

17.00 VPD  *Arcibratstvo sv. ruženca,  adorácia o. Jozef 

7. 
SOB 

Druhá zádušná sobota 
Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší 
7.00 Sv. liturgia za zomrelých s čítaním hramôt o. Jozef 
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8.00 Sv. liturgia  o. Martin 

10.00 Sv. liturgia o. Jozef 

16.45 Veľkopôstna večiereň o. Tomáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Tomáš 

8.30 PEREŠ- Sv. liturgia  o. Peter 

10.00 Sv. liturgia, KVP Centrum Dorka – Hemerkova 28  o. Pavol 

Chrám tento týždeň upratujeme piatok po rannej sv. liturgii. 
UTOROK O 18.00 POZÝVAME NA BIBLICKÚ ŠKOLU.  

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ, SPOVEDÁME RÁNO OD 6.20, VEČER OD 16.30. 
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 
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1. Budúca nedeľa je DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA, liturgický program je nedeľný. Pri 
všetkých liturgiách bude zbierka na charitu. 
2. Sv. liturgiu o 10.00 v našej farnosti bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ, apoštolský 
administrátor sede plena.  

3. Dnes o 16.45 pozývama na veľkopôstnu večiereň.  
4. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ráno od 6.20, večer o 16.30. 
5. Sobota 7. Marca je 2. zádušná, sv. liturgia s hramotami bude o 7.00. 
Zároveň budúcu sobotu pozývame na fatimskú sobotu do Klokočova, kde bude 
posvätený základný kameň pútnického domu. 

6. Príprava detí na 1. Sv. prijímanie pokračuje stretnutím s prvoprijímajúcimi 
deťmi aj rodičmi nedeľu 8. Marca. 
7. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 
môžete v sakristii alebo priamo na  nástenke. 

8. Utorok bude biblická škola o 18.00, štvrtok od 15.00 bude adorácia.  
9. Chceme putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, púť bude 
dvojdňová 22. a 23. Máj 2020, zapísať sa treba v sakristii. 
10. Vzadu na nástenke je projekt prestavby nášho pútnického miesta - 
Klokočova, kto by chcel prispieť na tento projekt, môže priamo na bankový 
účet, ktorý je tam uvedený, je zriadený pre tento projekt. Počas marca budeme 
robiť zbierku aj u nás v chráme na tento úmysel.  

11. Ak chcete našu farnosť podporiť cez 2% zo svojich už zaplatených daní, môžete 

tak urobiť cez OZ Peter a Pavol. Tlačivá sú na stolíkoch, aj na našom webe. 

12. Pozývame na púť do Medžugoria od 9. do 15.8.2020. pozvanie  je na  
nástenke. V sakristii sa treba záväzne prihlásiť a vyplniť prihlasovací formulár.  
13. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa; stredy 
a piatky veľkého pôstu večerné sv. liturgie budú Liturgie vopred posv. darov, menlivé 
časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA MODLITBA. 
14.  Pred liturgiami v stredu Ježišovu modlitbu a piatok bolestný ruženec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


