
Program  od 08.01.2023 do 15.01.2023 
 
 

8.  NEDEĽA PO OSVIETENÍ 
        Náš prepodobný otec Juraj Chozebita;        13.00 Svätenie domov a bytov 

9. 
PO 

  

Svätý mučeník Polyeukt 

6.45 *Alexej s rod. o. Roland 

17.00  +Kristína / +Vasiľ, panychída o. Tomáš 

10. 
UT   

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup; 
Prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi 

6.45 *Alexej, Nikola o. Jozef 

17.00 +Štefan, Jozef o. Roland 

11. 
STR   

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života 

6.45 +Juraj, ostatní zomrelí z rodiny o. Roland 

17.00 +Boris, Jozef, Klára, Jozef Elena, Zdenka, Viera  o. Jozef 

12. 
ŠT   

Svätá mučenica Tatiana 

6.45 +Ján. Mária, Ján o. Jozef 

17.00 +Ján, Anna o. Roland 

13. 
PIA  

zdržanlivosť 

od mäsa 

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik 

6.45 +Melánia , Vilam o. Jozef 

17.00 *Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca o. Roland 

14. 
SOB 

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia 

7.00 +Juraj  o. Jozef 

15. 
 

34. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník 

8.00 sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 sv. liturgia            Príprava detí na sv. spoveď              o. Jozef 

16.45 
17.30 

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 počas týždňa pred sv. liturgiou. 

Stretko detí a mládeže bude piatok 20.1.2023 o 18.00. 
 

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


Oznamy 08.01.2023 
 

1. Dnes o 16.45 večiereň a večer liturgia o 17.30. 

2. Budúcu nedeľu 15. januára  máme 34. nedeľu po Päťdesiatnici, sv. liturgie budú o 8.00, 
10.00, večer o 17.30. 

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

4. Tento týždeň 13. a 14. januára budeme vo farnosti mať vizitáciu, vizitátorom bude 
o. Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Je možnosť aj osobného stretnutia 
s ním počas vizitácie. Vizitácia bude zakončená sv. liturgiou 22. Januára slávenou 
vladykom Cyrilom, naším eparchálnym arcibiskupom. 

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. Ples gréckokatolíkov bude 21. Januára 2023, lístky máme v sakristii, cena lístka 47 eur. 
7. Máme na predaj knižné kalendáre ešte sú aj nástenné kalendáre. Členovia Spolku sv. Cyrila Metoda si 

môžu po liturgiách prevziať kalendár a podielovú knihu a zaplatiť členské 5€. 
8.   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.   

9. Náš malý odpust okovy sv. Petra oslávime nedeľu 22. januára archijerejskou sv. liturgiou 
o 10.00. 

10. Dnes posväcujeme byty od 13.00 hod.  
11. Na stolíkoch Misionár a Slovo. 

 
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

