
Program  08.09.2019 do 15.09.2019 
 

8. 
 

13. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

9. 
PO 

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna 

6.45 +Juraj, Ján o. Jozef 

17.00 +Štefan, Peter, Anna o. Jozef 

10. 
UT  

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora 

6.45 
9.00 

+Peter, Mária, Štefan 
Modlitba 3. hodinky; 9.15 Sv. liturgia /protopresbyterská porada/ 

o. Jozef 

17.00 +Peter o. Jozef 

11. 
STR  

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská 
 Svätý hieromučeník Autonomos 

 

6.45 *Vasiľ s rod. o. Jozef 

16.00 
17.00 

Farské večeradlo 
+Andrej, Martin 

o. Jozef 

12. 
ŠT  

Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky 

6.45 +za zomrelých z rod. Piňkovej o. Jozef 

15.00 
17.00 

Adorácia 
+Michal, panychída 

o. Jozef 

13. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa  

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha 
Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža;  Svätý hieromučeník Kornélius Stotník 

6.45 +Ivan, panychída o. Jozef 

16.20 
17.00 

Veľká večiereň 
*Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca / +Ján 

o. Jozef 

14. 
SOB  

sviatok 

Zdržanlivosť 

od mäsa 

POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD 
CELÝM SVETOM 

8.00 
17.30 

Sv. liturgia /*rod. Prusákova, Kolesarova/ 

Sv. liturgia /*Roland, Natália/ 

o. Jozef 
o. Jozef 

15. 
 

14. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI - NEDEĽA PO POVÝŠENÍ 
Svätý veľkomučeník Nikita; Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 

8.00 Sv. liturgia  s myrovaním o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  s myrovaním   o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia s myrovaním o. Peter 

9.00 KVP – Hemerkova 28, Košice o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII.  
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

http://www.grkatkezapad.webnode.sk/


OZNAMY – 08.09.2019 
 

1. Budúca nedeľa je 14. Nedeľa po Päťdesiatnici aj sviatok Presvätá Bohorodička 
Spolutrpiteľka, liturgie s myrovaním ako v nedeľu. 
2. Príprava detí na 1. sv. prijímanie sa začína nedeľu 13.10.2019 o 10.00 sv. 
liturgiou a po nej stretnutím s rodičmi a deťmi.  
3. Príprava dospelých na prijatie sviatostí krstu, spovede a 1.sv. prijímania začne 
pondelok 23. Septembra po liturgii o 18.00 na fare. 
4. V sobotu 14. Septembra máme sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO 
A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM, liturgie ráno o 8.00 a večer 
o 17.30. večiereň v piatok o 16.20. 
5. Piatok po liturgii o 18.00 pozývame na stretnutie deti a mládež, štvrtok od 8.30 
v chráme modlitby matiek, poobede  bude adorácia od 15.00, stredu bude modlitba 
farského večeradla o 16.00.  
6. Utorok v našej farnosti bude dekanská porada, o 9.00 začíname modlitbou 3. 
Hodinky a o 9.15 bude sv. liturgia. Srdečne pozývam. 
7. V nedeľu 22.9.2019 sa uskutoční v Bratislave NPŽ. V rámci košických 
gréckokatolíckych farnosti, organizujeme spoločné putovanie na túto spoločenský 
veľmi významnú  a dôležitú akciu, na ktorej budeme môcť aj svojím postojom ohlásiť 
prirodzenú ochranu života od jeho počiatku, až po samotný koniec. Aby sa nám 
podarilo k vašej spokojnosti všetko organizačne zabezpečiť na tejto akcii, ktorej sa 
naposledy zúčastnilo cca 80 000 ľudí, prosíme vás, aby ste svoj predbežný záujem 
dnes prejavili zapísaním sa na predbežný zoznam. Na základe tohto predbežného 
záujmu, budeme môcť zabezpečiť v predstihu dostatočný počet autobusov a kňazov. 
Čo sa týka ceny za dopravu, urobíme všetko preto, aby sme s pomocou sponzorov 
a príspevkov cenu znížili tak, aby nebola záťažou pre žiadneho z účastníkov. Cena je 5 
eur na osobu." 
8. Rozpis vyučovania náboženstva na školách našej farnosti je vyvesený na 
nástenke aj na webe. Platí, že na všetkých školách, na ktorých sa vyučovalo 
náboženstvo minulý šk. rok, sa učí aj tento šk. rok. 
9. Rada pre mládež Košickej epachie pozýva všetkých mladých zúčastniť sa 
Národného pochodu za život ako spoločenstvo mladých Košickej eparchie. Tí mladí, 
ktorí majú záujem ísť spoločným autobusom a zúčastniť sa už sobotného programu, 
sa môžu prihlásiť cez elektronický formulár, ktorý nájdete na stránke www.aetos.sk, 
alebo na facebookovej stránke Rady pre mládež. Predpokladaná cena za autobus a 
ubytovanie (sú potrebné karimatka a spacák) je 25 eur.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aetos.sk/

