
Program  03.02.2019 do 10.02.2019 
 
 

3. NEDEĽA O ZACHEJOVI  
Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna    myrovanie 

4. 
PO 

Náš prepodobný otec Izidor Peluzíjský 

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

17.00 +Imrich o. Jozef 

5. 
UT  

Svätá mučenica Agáta 

6.45 *Iveta s rod. o. Lukáš 

17.00 +Štefan, panychída  o. Jozef 

6. 
STR 

 

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup 
 Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup a spoločníci 

 

6.45 +Štefan, Michal o. Jozef 

16.00   FARSKÉ  VEČERADLO 

17.00 +Michal / + kňaz Ladislav, Ema o. Lukáš 

7. 
ŠT 

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup 
 Náš prepodobný otec Lukáš z Ellady 

6.45 *Jaroslav o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Anna, Peter, Slávka, Peter 

 
o. Lukáš 

8. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilát 
 Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák 

6.45 *Helena s rod. o. Lukáš 

17.00 +Miroslav, Dušan,  panychída o. Jozef 

9. 
SOB 

Svätý mučeník Nikefor 

7.00 +Ján, Anna, Michal, František, Michal o. Jozef 

10. 
 

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi 
8.00 Sv. liturgia   o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia     o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Lukáš 

10.00  KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.  
UTOROK JE BIBLICKÁ ŠKOLA O 15.30, PIATOK STRETNUTIE DETÍ O 18.00. 

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

 

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


OZNAMY – 03.02.2019 
 

1. Budúca nedeľa je Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi, liturgie ako v nedeľu 
2. Dnes pri všetkých liturgiách je myrovanie zo sviatkov, ktoré boli v tomto týždni. 
3. Dnes pri všetkých liturgiách bude zbierka na gr. kat. cirkevné školy a katolícku 
univerzitu.  
4. Dnes poobede o večiereň o 16.50 a liturgia o 17.30.      

5. Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 
môžete na  nástenke.  
6.  Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje budúcu nedeľu po liturgii 
o 10.00.  
7. Utorok je  biblická škola o 15.50, piatok pozývame deti a mládež na stretko po 
liturgii o 18.00. Stredu je farské večeradlo. 

8. Púť do Medžugoria bude od 12. do 19. augusta 2019, prihlásiť sa treba čím 
skôr. 
9. Plánujeme púť do Krakova v máji 17. – 19. mája v čase púte gréckokatolíkov. 
Program a cenu púte včas zverejníme, môžete sa predbežne prihlasovať v sakristii 
a lebo u pani Rigasovej. 

10. Na stolíkoch je nové číslo  Misionára a Slova / 0,80€/. 
11. Pozývame deti a mládež na farský karneval 10. Februára o 14.30 v našej 
pastoračnej miestnosti na fare. Pozvanie na  nástenke. 
12. 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. 
13. Blíži sa čas zádušných sobôt, keď  sa modlíme za zomrelých z našich , prvá bude 
23. Februára, hramoty môžete obnoviť alebo zapísať v sakristii. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva  pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:  

1. „Pod ochranu tvoju sa utiekame, Panenská Bohorodička, 

prosbami našimi, nepohŕdaj v našich potrebách, ale 

vysloboď nás z každého nebezpečenstva, JEDINÁ ČISTÁ A 

POŽEHNANÁ.“ 

2. „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám 

ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne 

prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža 

nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana 

a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po 

svete. Amen.” 

 

 

 


