
Program  od 06.02.2022 do 13.02.2022 
 

6.  NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI  

 Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup 

 od 16.30 do 17.10 - možnosť prijať Eucharistiu 
7. 
PO 

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup 

6.45 +Mária, Martin, Mária o. Jozef 

17.00 +Juraj, Anna, Juraj, Anna, Anna o. Roland 

8. 
UT   

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat;  Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák 

6.45 +Mária, Eliáš, Helena o. Jozef 

17.00 +Erika o. Roland 

9. 
STR 

Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista;  Svätý mučeník Nikefor 

6.45 +Juraj, Michal o. Jozef 

17.00 *Alžbeta o. Roland 

10. 
ŠT  

 

Svätý mučeník Charalampés 

6.45 +Juraj o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 

+Michal 

o. Roland 

11. 
PIA 

VOĽNICA 

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup 

6.45 *Veronika, Richard, Jakub o. Roland 

17.00 *Mária   o. Jozef 

12. 
SOB 

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup 

7.00 +Ján o. Roland 

13. 
 

 

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI 
8.00 sv. liturgia    Od 9.00  do  9.45  MOŽNOSŤ PRIJAŤ EUCHARISTIU o. Jozef 

10.00 sv. liturgia o. Jozef 

11.15 sv. liturgia pre deti o. Roland 

 
17.30 

Od 16.30  do 17.10 MOŽNOSŤ PRIJAŤ EUCHARISTIU 
sv. liturgia /*za členov Spolku sv. Cyrila a Metoda/        

 

o. Michal 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia o. Roland 

V S T U P     N A    B O H O S L U Ž B Y  pre  100  veriacich   

V REŽIME OP – očkovaní a prekonaní - podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR 

Majte so sebou potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní. 

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   

PONDELOK až PIATOK: - po sv. liturgiách rozdávame Eucharistiu pre veriacich, ktorí nemôžu prísť na liturgiu;  
PONDELOK až PIATOK: od 16.00 do 16.30 - tichá modlitba v chráme,  možnosť individuálnej pastoračnej starostlivosti.7 

Zádušné soboty: 19.2.; 12.3; 19.3.; 26.3. a 4.6.2022;  

HRAMOTY SI MÔŽETE OBNOVIŤ V SAKRISTII 
 

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


Oznamy 06.02.2022 
 

1. Program na tento týždeň je pre Vás vytlačený a pripravený vzadu na laviciach, bude na webe aj facebooku. 

2. Budúca nedeľa je  Nedeľa o márnotratnom synovi, sv. liturgie o 8.00, 10.00, 11.15 pre 
deti, večer 17.30 / za členov Spolku sv. Cyrila a Metoda/. 

3. Pozývame všetkých priaznivcov cyrilo-metodského hnutia v Košiciach na spomienkový večer pri príležitosti 
1153. výročia blaženého skonu sv. Konštantína Filozofa, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. februára 2022 o 17 30 h 
v Chráme sv. Petra a Pavla v Košiciach –Terase. 

4. Podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR sú sv. liturgie od 12. januára 2022 sú v režime OČKOVANÍ A 
PREKONANÍ pre 100 veriacich. Noste prosím so so sebou potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní 
kovidu. Na liturgie prosíme, aby chodili iba zdraví. 

5. 1. zádušná sobota v tomto roku bude 19. februára, hramoty si môžete obnoviť v sakristii. 
6. V týždni PONDELOK až PIATOK: - po sv. liturgiách rozdávame Eucharistiu pre veriacich ktorí nemôžu prísť na 

liturgiu, ako je to uvedené  v programe. 
7. PONDELOK až PIATOK od 16.00 do 16.30 - tichá modlitba v chráme,  možnosť individuálnej pastoračnej 

starostlivosti. 

8. Spovedať budeme priebežne v týždni  pol hodinu pred liturgiami.  
9.  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. 
10. 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. 

11. Upratovať chrám budeme v utorok po rannej liturgii o 7.30.   
12. Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za 

minuloročnú septembrovú návštevu pápeža Františka na Slovensku.  Púť bude na prelome apríla 
a mája 2022. Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. 
apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike 
sv. Petra. Putovať možno autobusom aj letecky, taktiež individuálnou formou. Pútnikov prosíme, aby 
sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky na 
audienciu. Info o púti leteckej aj autobusom je na nástenke a webe farnosti. 

13. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, náš eparchiálny arcibiskup, udeľuje dišpenz od nedeľnej sv. liturgie pre veriacich, ktorí sa 
nemôžu pre obmedzenia kovid automatu zúčastňovať na sv. liturgiách. 

14. 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 

15. V dňoch 14. – 20. februára sa bude na Slovensku opäť konať Národný týždeň manželstva (NTM). Aj 

teraz bude NTM prebiehať z dôvodu pandémie hlavne v online priestore a bude sa niesť v znamení 

témy: „Manželský trojuholník?“  Košická iniciatíva podporovaná Radou pre rodinu Košickej eparchie 

pripravila opäť sedem video večerov so začiatkom o 19:00 na TV Logos. Tieto večery budú 

popretkávané modlitbou, hudbou, silnými príbehmi či jednoduchými odpoveďami rôznych manželský 

párov (napr. o. Jozef Maretta s manželkou). Vypočujeme si svedectvá, rady a postrehy kňazských či 

laických manželských párov, novomanželov či dlhoročných manželských partnerov. Nebudú chýbať ani 

svedectvá z rómskej komunity. Podrobný program každého večera nájdete na 

http://www.furca.sk/ntmke/. 

Podobne na tejto stráne sa môže každý záujemca prihlásiť na odber povzbudení, ktoré počas 
Národného týždňa manželstva obdrží do svojej mailovej schránky. Okrem povzbudivého slova 
odberatelia obdržia v správe aj heslo, ktoré môžu využiť pre získanie zľavy u našich partnerov. Zoznam 
partnerov a príslušných zliav nájdete takisto na http://www.furca.sk/ntmke/. Pozor, heslo obdržia iba 
odberatelia! U našich partnerov s kamennými prevádzkami získate zľavu po preukázaní sa odznakom 
NTM, ktorý si môžete zaobstarať cez stránku www.ntm.sk, prípadne cez svojho kňaza. 
 

 

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. 

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8
https://www.navstevapapeza.sk/sk
http://www.furca.sk/ntmke/
https://cutt.ly/JOnigEc
http://www.furca.sk/ntmke/
http://www.ntm.sk/


 
 

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 podľa COVID AUTOMATU : 
 



Všetky sv. liturgie sú za  účasti 100 veriacich 

v režime očkovaní a prekonaní 
podľa platnej vyhlášky. 

 

Na nedeľné liturgie nie je nutné mať lístok. 
 

Rešpektujte pokyny cerkovníkov a kňazov 

ohľadom povinnosti preukázať sa platným 
potvrdením a tiež ohľadom počtu veriacich 

na liturgii. 


