
Program  od 05.03.2023 do 12.03.2023 
 

5.  DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  
 Sv. mučeník Konón    

6. 
PO  

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria                                             

6.45 *Jozef  s rod.     UDEĽOVANIE SVIATOSTI POMAZANIIA CHORÝCH o. Roland 

17.00 *Mirko                UDEĽOVANIE SVIATOSTI POMAZANIIA CHORÝCH o. Jozef 

7. 
UT   

Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, 
Eugen, Aiterios a ďalší 

6.45 +Iveta                                    UPRATOVANIE  CHRÁMU o. Jozef 

17.00 +Ján Helena, Juraj, ostatní zomrelí z rod. /+Mária panychída o. Roland 

8. 
STR  

ZDRŽANLIVOSŤ 

OD MÄSA  

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup 

6.45  MODLITBA - 1. a 3. hodinka 
6.15 a 16.30: Krížová cesta  

o. Roland 

17.00 VPD: + Dezider o. Jozef 

9. 
ŠT  

  

Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere 

6.45 MODLITBA - 1. a 3. hodinka o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
VPD:  + Zdeno 

o. Roland 
 

o. Roland 

10. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ 

OD MÄSA 

Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha 

6.45 MODLITBA - 1. a 3. hodinka, o. Jozef 
 

VPD: *rod. Martyákoiva, Duracikova, Šporanikova, Mihalkova o. Roland 

11. 
SOB 

TRETIA ZÁDUŠNÁ SOBOTA 
 Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha 

7.00 +Za zomrelých                                     HRAMOTY o. Jozef 

12. 
 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA  -  KRÍŽUPOKLONNÁ 
 Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský; Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež                        

                                                                     ZBIERKA NA CHARITU 

8.00 sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 sv. liturgia                       o. Jozef 

16.40 
17.30 

veľkopôstna večiereň 
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 

Spovedáme priebežne pred sv. liturgiami 
STRETKO DETÍ  A MLADEŽE  BUDE 17. marca o 18.15 – modlitba krížovej cesty v chráme. 

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


Oznamy 05.03.2023 
 

1. Budúcu nedeľu 12. marca máme 3. PÔSTNU NEDEĽU, sv. liturgie budú o 8.00, 10.00, 
večer o 16.40 večiereň 17.30. Po liturgiách bude zbierka na CHARITU. 
Dnes o 16.40 máme veľkopôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a sv. liturgia 
o 17.30.  

2. Zajtra po sv. liturgiách budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť  
môžu prijať starší ako 60 rokov raz do roka; aj chorí, ktorí sú mladší ako 60 rokov, 
podmienkou prijatia sviatosti je byť  spovedaný. 

3. V sobotu 11. marca máme 3. zádušnú sobotu, sv. liturgia s hramotami bude o 7.00.  

4. Spovedáme pred sv. liturgiami  na požiadanie.  
5. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa; stredy a piatky veľkého pôstu 

večerné liturgie sú Liturgie vopred posv. darov, menlivé časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA 
MODLITBA. Stredu sa modlíme krížovú cestu a piatok bolestný ruženec o 6.15. a 16.30.  
STREDY a PIATKY ráno nebudú sv. liturgie, budú to aliturgické dni, v ten deň bude len večerná liturgia 
vopred posvätených darov, ráno v čase liturgie budú liturgické modlitby – tento týždeň modlitba hodiniek 
s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Tento týždeň aj štvrtok ráno bude modlitba hodiniek a večer bude 
liturgia vopredposväterných darov. Piatok sa budeme modliť bolestný ruženec pred liturgiou, stredu 
krížovú cestu. 

6.  Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa môžete 
v sakristii alebo priamo na  nástenke. 

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.   V našej farnosti plánujeme manželské večery pre manželov, je to osem večerov spojených so spoločnou večerou, 

manželským časom a dialógom. Pozývame ešte manželov, aby sa prihlásili čím skôr.  

9. Ak chcete podporiť našu farnosť 2% zo svojich už zaplatených daní, môžete taj urobiť cez 
OZ Peter a Pavol  - IČO: 35536268. Tlačivá sú na webe farnosti  aj v chráme. PBZ. 

10. Dary na kvetinovú výzdobu a aj veľkonočnú výzdobu môžete darovať do pokladničky vpredu 
na stolíku. Na stolíkoch je nové číslo Slova. 

11. Košická eparchia v spolupráci s Byzantinos o.z vydala novú knihu Múdrosť na cestu s podtitulom 
Rozhovory s duchovnými otcami kresťanského východu. Kniha chce preto aj v tomto 
veľkopôstnom čase ponúknuť povzbudenie na ceste duchovného života. Príspevok je 7 EUR a 

výťažok bude použitý na podporu výstavby Pútnického centra Klokočov. 
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./ 

 

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

