
Program  od 3.4.2022 do 10.4.2022 
 

3.  PIATA PÔSTNA NEDEĽA 
Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej; 

                                 Zbierka na pomoc utečencom  prenasledovaným kresťanom 
4. 
PO 

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley 

6.45 +František o. Roland 

17.00 *Katarína / +Ján o. Tomáš  

5. 
UT   

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci 

6.45 +Alžbeta, Štefan o. Jozef 

17.00 +Stanislav o. Roland 

6. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov 

6.45 +zomrelí z rodín Lajčiakovej a Kováčovej 

6.15 a 16.30:  Krížová cesta 
o. Roland 

17.00 VPD: +Ján o. Jozef 

7. 
ŠT  

 

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup 

6.45 zomrelí z rodny Kováčovej o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Zuzana Pavol 

 

o. Roland 

8. 
PIA  

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés 

6.45  *Igor s rod.   

6.15 a 16.30:  Bolestný ruženec 

o. Jozef 

17.00 VPD: +Zdenko o. Roland 

9. 
SOB 

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA 

7.00 +Michal Mária o. Jozef 

10. 
 

 

KVETNÁ NEDEĽA 
                                                                               MYROVANIE 

7.30 ! sv. liturgia s myrovaním a svätením bahniatok o. Roland 

9.00 ! sv. liturgia /priamy prenos  Rádio Slovensko/ 
s myrovaním a svätením bahniatok 

o. Jozef 

10.30! sv. liturgia pre deti s myrovaním a svätením bahniatok o. Jozef 

 
16.45 
17.30 

14.00 – 17.00 SPOVEĎ 
Veľkopôstna večiereň 

sv. liturgia s myrovaním a svätením bahniatok        

 
 

o. Roland 

o. Roland 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia s myrovaním a svätením bahniatok        o. Roland 

10.00 KVP: Hemerkova 28  sv. liturgia s myrovaním a svätením bahniatok        o. Pavol 

!  V S T U P     N A    B O H O S L U Ž B Y  OD  14.3.2022  

JE   BEZ    O B M E DZ E N Í  /s  RESPIRÁTOROM FFP2/  ! 

Dišpenz od účasti na nedeľných a sviatočných sv. liturgiách bol zrušený, lebo už nie je potrebný. 
Vstup do chrámu vždy  s prekrytými hornými dýchacími cestami /ústa aj nos/ RESPIRÁTOROM FFP2. 

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   

STREDU SA POMODLÍME KRÍŽOVÚ CESTU, PIATOK BOLESNÝ RUŽENEC. 

Sviatosť pomazania  chorých budeme vysluhovať 4. apríla po sv. liturgiách. 

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


0znamy 3.4.2022 

1. Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa - sv. liturgie budú !! v zmenených časoch!! o 7.30, 

9.00 – priamy prenos do Slovenského rozhlasu, 10.30 pre deti, večer 17.30;  pri 

liturgiách budeme svätiť bahniatka a po liturgiách bude myrovanie. Dnes veľkopôstna večiereň je  
o 16.45.  

2. Spovedať pred sviatkami budeme každý deň v týždni pol hodinu pred liturgiami a počas sv. 

liturgií; spovedať bude aj na Kvetnú nedeľu poobede od 14.00 – 17.00 /štyria kňazi/. 
3. Dnes pri všetkých liturgiách bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom, výťažok bude 

použitý na pomoc utečencom z Ukrajiny.  
4. Zajtra 4. apríla budeme po liturgiách vysluhovať sviatosť pomazania chorých; túto sviatosť môžu 

prijať chorí, alebo starší ako 60 rokov; treba byť v stave milosti Božej posväcujúcej /po sviatosti 
zmierenia/. 

5. Liturgie v nedele o 10.00 pre verejnosť budú aj v Dorke na sídlisku KVP. 

1. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa; stredy a piatky veľkého pôstu 
večerné liturgie budú LITURGIE VOPRED POSV. DAROV, menlivé časti na tieto liturgie sú v brožúrkach 
MOJA MODLITBA. 

2. Stredu sa pomodlíme krížovú cestu, piatok sv. ruženec vždy ráno o 6.15 a večer o 16.30. 
3. 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. 
4. Prosím, aby ste všetci vstupovali do chrámu s respirátorom FFP2, ktorý prekrýva horné dýchacie 

cesty /nos aj ústa/, dezinfikovali si ruky a dodržiavali odstupy aj v laviciach pri sedení, aj pri rozdávaní 
Eucharistie, pri vstupe aj východe z chrámu. Liturgie už bez obmedzenia  pre všetkých - na liturgie 
prosíme, aby chodili iba zdraví. 

5. Upratovať chrám budeme v utorok po rannej liturgii o 7.30.   
6. Našu farnosť aj tento rok môžete podporiť cez 2% zo svojich už zaplatených dní cez O.Z. Peter a Pavol /IČO: 

35536268/, tlačivá sú na webe aj na stolíkoch v chráme. PBZ  
7.     

!!! Pozor  ZMENA  !!!    SV. LITURGIÍ  NA KVETNÚ NEDEĽU - 10.4.2022: 

 7.30 sv. liturgia  s myrovaním 9.00 sv. liturgia  s myrovaním 
priamy prenos  do Rádia Slovensko 

10.30 sv. liturgia  s myrovaním 14.00 – 17.30 spoveď v chráme /traja kňazi/ 

17.30 sv. liturgia  s myrovaním SPOVEDANIE PRIEBEŽNE POČAS TÝŽŇA 

Pomoc UKRAJINE:  Prosíme o pomoc:  - mimoriadna zbierka trvanlivých potravín a hygienických 
prostriedkov, môžete nosiť k nám na faru po dohode s kňazmi 
 - finančná pomoc – v chráme bude košík určený na pomoc pre Ukrajinu, o týždeň v nedeľu bude zbierka na charitu; na 
nástenke je číslo účtu, kde sa dajú priamo posielať dary. 
 - ak niekto môže ubytovať utečencov /ženy s deťmi/, prosím prihláste cez farnosť sa do databázy, ak to bude 
potrebné, tak budete oslovení. 
 -  modlitba a pôst za pokoj a mier vo svete a na Ukrajine 
-  prosíme aj dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť  pri presune migrantov, aby sa prihlásili cez formulár do služby :  
https://formular.grkatke.sk/ukrajina/ 

 
MODLITBA ZA SYNODU:  
Sme tu pred Tebou, Svätý Duch: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp 
do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a 
hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí 
kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a 
spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a 
na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov.  Amen.  
 
 

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8
https://formular.grkatke.sk/ukrajina/


Modlitba k sv. Jozefovi: Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny 
Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru ; s tebou 
sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po 
ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred 

každým zlom. Amen. 
 

Modlitba za rodinu 

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. 

Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a 

skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá 

rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a 

života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život. 

Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého 

manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, 

aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť 

a pre rast v pravde a láske. 

Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala 

silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia 

prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky 

Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze 

nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky 

vekov. Amen.   

                                                                                          /Ján Pavol II./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 

 

1.  VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami /nos aj ústa/  RESPIRÁTOROM FFP2. 

2. Pri vstupe do chrámu VŽDY POUŽITE DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA RUKY. /Aj 

v prípade, že máte vlastné rukavice. Veriaci si môžu nosiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok./V CHRÁME 

DODRŽAŤ SEDENIE S ODSTUPMI. Prosíme o dodržiavanie 

odstupov 2 metre pri vchádzaní a vychádzaní z chrámu, tiež pri podávaní 

sv. prijímania.  

3. Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu. 

4. !! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť 

v povinnej alebo dobrovoľnej  karanténe!! 

 

Sv. liturgie od 14.03.2022 : 
 

!  V S T U P     N A    B O H O S L U Ž B Y  OD  14.3.2022  

JE   BEZ    O B M E DZ E N Í  /s  RESPIRÁTOROM FFP2/  ! 

Dišpenz od účasti na nedeľných a sviatočných sv. liturgiách bol zrušený, 
lebo už nie je potrebný. 

 

Rešpektujte pokyny cerkovníkov a kňazov 

ohľadom povinnosti preukázať sa platným 
potvrdením a tiež ohľadom počtu veriacich 

na liturgii. 
 
 

 
 
 



 


