
Program  od 04.09.2022 do 11.09.2022 
 

4.  TRINÁSTA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI   
Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie;  Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha 

5. 
PO 

 

 

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu 
6.45 +Andrej, Jozef, Mária, Jozef o. Roland 

17.00 *Jozef s rod.,  / +Jarmila, panychída o. Tomáš 

6. 
UT   

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách 

6.45 +Andrej, Mária, ostatní  zomrelí z rodiny o. Jozef 

17.00 +Helena  /+ Gabriela o. Roland 

7. 
STR 

Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky; Svätý mučeník Sózont 

6.45 +Ján, Anna. Juraj, Ivan, Anna o. Roland 

16.20 
17.00 

Večiereň sviatku 
*Anna, Dorota, Barbora 

o. Jozef 
o. Jozef 

8. 
ŠT  

sviatok 
myrovanie 

NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY 
MÁRIE, VŽDY PANNY 

6.45 
7.40 

*Beáta, Helena 

UTIEREŇ SVIATKU 

o. Jozef 

17.00 *Anna o. Roland 

9. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ  

OD MÄSA 

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna 

6.45 *Alexej, Eva o. Roland 

17.00 
18.00 

+Anna / +Ján 

stretko detí a mládeže 

o. Jozef 

10. 
SOB 

Sobota pred Povýšením; Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora 

7.00 +Juraj, ostatní  zomrelí z rodiny o. Jozef 

11. 
 

ŠTRNÁSTA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 

NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM 

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská 
Zbierka na podporný fond Eparchie 

8.00 sv. liturgia   o. Jozef 

10.00 sv. liturgia   o. Roland 

16.50 
17.30 

Akatist k Bohorodičke 

sv. liturgia  

o. Roland 

o. Roland 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia  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 

Príprava detí na 1. sv. prijímanie začne 9. októbra 2022 spoločnou sv. liturgiou. 

Prvé stretko detí a mládeže po prázdninách bude piatok o 18.00 na fare. 

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


 
0znamy 04.09.2022 

 

1.  Budúca nedeľa je 14. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. liturgie budú o 8.00, 10.00 
a večer o 17.30. 16.50 bude akatist k Presv. Bohorodičke, v nedeľu pri liturgiách bude 
zbierka na podporný fond eparchie. 
2. Dnes  akatist bude o 16.50.  sv. liturgia o 17.30. 
3. Štvrtok 8. septembra máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky – sv. liturgie: 6.45 

s myrovaním, 7.40 utiereň, večerná liturgia o 17.00 s myrovaním, večiereň bude stredu o 16.20. 
4. Prvé stretko detí a mládeže po prázdninách bude piatok 9.9.2022 o 18.00 na fare, 
začneme sv. liturgiou o 17.00. Srderčne všetkých pozývame. 
5. Vo štvrtok 15.9.2022, na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky sa uskutoční tradičná púť gréckokatolíkov 
Košickej eparchie do Máriapócsu. Hlavným slúžiteľom bude o.  archimadrita Petro Bereš - protosynkel 
Mukačevskej eparchie. Zapísať sa a zaplatiť cestovné 15 € (do 12 rokov - 7,5 €) môžete v sakristii. 
Podrobný program púte je na farskej nástenke a na našom webe. Srdečne vás pozývame. Prihlasovanie do 
8.9.2022! 
6. Spovedáme priebežne v týždni. 
7. 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. 

8. Upratovať chrám budeme utorok  po rannej liturgii o 7.30. 
9. Príprava detí na 1. sv. prijímanie sa začne 9. októbra 2022 spoločnou sv. liturgiou.  
10.    Pozývame na odpustovú slávnosť do našej katedrály 10., 11. septembra 2022, program 

odpustu aj duchovnej obnovy je  na  nástenke. V rámci eparchiálnej odpustovej slávnosti v 

košickej katedrále budeme mať tohto roku novinku. V sobotu 10.09.2022 po archijerejskej sv. 

liturgii o 19.15 h. vás pozývame na Mariánsky sviečkový sprievod s modlitbou posvätného 

ruženca, ktorý bude trvať približne 45 min. Za spevu mariánskych piesní a modlitby prejdeme 

krátku trasu ulicami mesta, modliac sa v pokore a láske za naše rodiny a za naše mesto Košice.  

Prijmite pozvanie na tento sprievod, najmä ružencové spoločenstvá košických farností. 
11. Úmysel modlitbového zápasu: „ Za pokoj vo svete; za študentov a žiakov.“ 
12. 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, ale záujemcovia ju môžu získať na Gréckokatolíckych 
farských úradoch za dobrovoľný príspevok pre občianske združenie: POKOJ A MILOSRDENSTVO. Keďže toto 
občianske združenie sa zaoberá zhromažďovaním a spracovaním dokumentov z novodobej histórie 
Gréckokatolíckej cirkvi, bude za príspevok považované aj poskytnutie materiálov z akýchkoľvek cirkevných akcií z 
minulosti a to až do roku 2002 včítane. Môže ísť o obrazové, zvukové, video, alebo listinné dokumenty. 
Poskytovateľ ich môže len zapožičať a po spracovaní mu budú vrátené.  /Prípadné ďalšie informácie poskytne:  o. 
Andrej Rusnák, 0905/449751, email: o.rusnak@gmail.com/ 

 

Modlitba za rodinu  /Ján Pavol II./ 

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.  
 

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8
mailto:o.rusnak@gmail.com/


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. 


