
Program  od 06.11.2022 do 13.11.2022 
 

6.  DVADSIATADRUHÁ  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
 Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup 

7. 
PO 

 

 

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny 
 Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion 

6.45 +Michal  /+Magdaléna o. Jozef 

16.20 
17.00 

Večiereň sviatku 
+František, Edita 

o. Roland  
o. Tomáš 

8. 
UT   

SVIATOK 

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi 
 a ďalším beztelesným mocnostiam 

6.45 Sv. liturgia s myrovaním /*Pavol, Júlia/ o. Roland 

17.00 Sv. liturgia s myrovaním  /*Mária/ o. Michal 

9. 
STR  

 

Svätí mučeníci Onezifor a Porfyrios;  Naša prepodobná matka Matróna 

6.45 +Erika                     /Po sv. liturgii upratovanie chrámu/ o. Roland 

17.00 +Anna, panychída o. Roland 

10. 
ŠT  

 

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci 

6.45 +Juraj, ostatní zomrelí z rodiny o. Roland 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+kňaz Gabriel, Anna 

 

o. Roland 

11. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ  

OD MÄSA 

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia  
Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský 

6.45 +Ján, Mária, Dušan o. Roland 

17.00 +Ján o. Roland 

12. 
SOB 

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; Náš prepodobný otec Níl  

 Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup 

7.00 +Michal /+ Juraj o. Roland 

13. 
 

DVADSIATATRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup 

8.00 sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 sv. liturgia   o. Jozef 

16.50 
17.30 

Večiereň 
sv. liturgia /*za členov živých ruží bratstva sv. ruženca/ 

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 

Ďalšie stretko detí a mládeže bude piatok 11. novembra o 18.00.  

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


0znamy 06.11.2022 
 

1.  Budúca nedeľa je 23. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. liturgie  budú o 8.00, 10.00 a večer 
o 17.30; o 16.50 bude večiereň. 

2. Dnes  večiereň bude o 16.50,  sv. liturgia o 17.30. Po sv. liturgii o 10.00 pokračuje 
príprava na 1. Sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie. 
3. Utorok 8. Novembra máme sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi  a ďalším 

beztelesným mocnostiam; sv. liturgie budú s myrovaním: ráno o 6.45, večer sv. liturgia 
o 17.00, večiereň sviatku bude pondelok o 16.20.  

4. Od 1. do 8. novembra je možnosť získať plnomocné odpustky pre  duše v očistci. 
5. 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. 

6. Upratovať chrám budeme stredu  po rannej liturgii o 7.30. 
7. Spovedáme priebežne v týždni pred sv. liturgiami. 
8. Príprava detí na 1. sv. spoveď a slávnostné prijímanie pokračuje o týždeň spoločnou sv. 

liturgiou o 10.00. po liturgii bude stretnutie s rodičmi a deťmi.  
9. 7.novembra o 18.00 v pastoračnej miestnosti pokračuje príprava dospelých na iniciačné 

sviatosti /krst, myropomazanie,   Najsv. Eucharistia a sv. zmierenia/ 
10. Ďalšie stretko detí a mládeže bude piatok 11.11. o 18.00 v pastoračnej miestnosti.  
11. Pozývame na preloženú šarkanyádu deti a mládež v sobotu 12.11. o 14.00 – stretnutie 

pri fare, doniesť šarkany. Sledovať počasie a stránku/ facebook Gréckokatolíci na 
Terase/. 

12. Vyučovanie náboženstva je na všetkých školách, ako minulý rok. Ak máte otázky, môžete 
kontaktovať kňaza, ktorý tam učí. 

13.   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. Nové Slovo si môžete kúpiť, je na 

stolíkoch. 

14. V mene vladyku Cyrila pozýva Rada pre mládež Košickej eparchie na prvé Eparchiálne 

stretnutie mladých Košickej eparchie. Uskutoční sa v dňoch 18. - 20. novembra 2022 v 

Michalovciach. Na stretnutie sa môžu prihlásiť mladí od 15 rokov na www.aetos.sk. 

Cena víkendu je 25 €.  

15. Na stolíkoch je nové Slovo a Misionár na november. Máme na predaj knižné a stolové 

kalendáre. Členovia Spolku sv. Cyrila Metoda si môžu po liturgiách prevziať kalendár 

a podielovú knihu a zaplatiť členské 5€. 
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.  
 

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
http://www.aetos.sk/

