
Program  08.12.2019 do 15.12.2019 
 

8. 26. nedeľa po Päťdesiatnici  
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou 

9. 
PO 

Náš prepodobný otec Patapios 

6.45 *Marta s rod. o. Pavol 

17.00 +Andrej o. Tomáš 

10. 
UT  

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf 

6.45 +Juraj, panychída o. Jozef 

17.00 +Jozef, Andrej, Anna o. Michal 

11. 
STR  

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik  

6.45 *rod Vargova o. Tomáš 

16.00 
17.00 

Večeradlo 
+Anna, Mikuláš, Zuzana 

 
o. Stanislav 

12. 
ŠT  

 

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup 

6.45 *Mária o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Klaudia, Ladislav, Maxim, Andrej 

 
o. Vojtech 

13. 
PIA 

 

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest 
Svätá mučenica Lucia Panna 

6.45 *Slávka  s rod. o. Tomáš 

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

14. 
SOB 

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik 

7.00 +Mária, Jozef, Ján, Iveta o. Jozef 

15. 
 

Nedeľa svätých Praotcov  
8.00 Sv. liturgia  o. Tomáš 

10.00 Sv. liturgia  /Príprava detí na 1. Sv. prijímanie/ o. Stanislav 

16.50 Večiereň o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia  o. Jozef 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Peter 

10.00 KVP – Hemerkova 28, Košice; Sv. liturgia  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.  
Spoločná spoveď v nedeľu 22. decembra od 7.30 do 11.00; od 17.00 do 18.30. 

UTOROK O 18.00 POZÝVAME NA BIBLICKÚ ŠKOLU. 
Piatok po liturgii o 18.00 je stretnutie detí a mládeže. 

www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

 
 

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


OZNAMY – 08.12.2019 
 

1. Budúca nedeľa je Nedeľa svätých Praotcov, liturgický program je nedeľný, pri 

všetkých liturgiách bude zbierka na pomoc pre rodiny postihnuté požiarom v Prešove. 
2. Dnes o 16.50 je večiereň. Dnes pri všetkých sv. liturgiách je myrovanie. 

1. Príprava detí na 1. sv. prijímanie pokračuje teraz po sv. liturgii o 10.00.  
2. V utorok po večernej sv. liturgii pozývame na biblickú školu. 
3. Piatok po liturgii o 18.00 bude stretnutie deti a mládeže. 
4. V sakristii máme na predaj knižné kalendáre po 3 stolové kalendáre po 2€ eurá, 

v miestnosti pre matky s deťmi sú podielové knihy a kalendáre pre členov spolku CaM . 
5. V nasledujúcom roku 2020 slávi naša Košická eparchia jubileum 350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony 

Božej matky. Celé jubileum sa bude sústreďovať okolo dvoch hlavných udalostí: Prvou z nich bude 
eparchiálna púť do Ríma s ikonou Klokočovskej Bohorodičky na sviatok sv. Petra a Pavla t.j. 29.6.2020. V 
tento deň Svätý Otec František si uctí našu Ikonu, počas sv. omše v bazilike sv. Petra. Pri tejto 
príležitosti posvätí aj nové koruny pre našu ikonu, ktoré potom slávnostne nanovo budú vložené do 
obrazu počas korunovácie na odpustovej slávnosti v Klokočove , ktorou vyvrcholí tento jubilejný rok. 
Chceme Vás preto pekne poprosiť, aby sme v čo najväčšom počte sprevádzali Božiu matku a našu 
Ochrankyňu do Ríma. Je možné putovať skupinovo autobusmi z našich farnosti, leteckým špeciálom z 

Košíc, alebo individuálne. Na hlavnú sv. omšu s pápežom v bazilike sv. Petra v 
pondelok 29.6.2020 bude obmedzený počet bezplatných vstupeniek. Bolo 
objednaných dostatočné množstvo bezplatných vstupeniek avšak, ak bude 
tento počet znížený, alebo nedostačujúci, pri rozdeľovaní vstupeniek sa bude 
zohľadňovať skorší dátum prihlásenia pútnikov. Prihlásiť sa a zaplatiť zálohu 
100 € (resp. 200 € za leteckú púť), môžete na svojom, alebo hociktorom 
Gréckokatolíckom farskom úrade Košickej eparchie čo najskôr, najneskôr však 
do 31.12.2019. K prihlasovaniu potrebujete platný cestovný doklad (občiansky 
preukaz, alebo cestovný pas). Podrobnejšie informácie ohľadom púti nájdete 
na farskej nástenke a na webovej stránke (je na plagáte). 

6. Gr. kat farnosť Košice - Nad Jazerom nám poslala víno, kúpou ktorého podporíme 
dokončenie ich farského chrámu. /7€/ 

7. Chorých, ktorí nemôžu prísť na spoveď do chrámu nahláste v sakristii, spovedať 
chorých budeme 20. Decembra od 9.00. 

8. Dary na vianočnú výzdobu môžete darovať do pokladničky vpredu na stolíku. PBZ 
9. Pred sviatkamibudeme  spovedať v týždni od 16. Decembra: ráno od 6.20, večer 

od 16.30. Spoločná spoveď v nedeľu 22. decembra od 7.30 do 11.00; od 17.00 do 
18.30. 

10.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Modlitba k svätému Charbelovi 
 

Svätý otec Charbel, Ty si sa zriekol pôžitkov tohto sveta, 

žil si v pokore a skrytosti v samote pustovne a teraz prebývaš v nebeskej sláve. 

Prihováraj sa za nás. Očisť naše myšlienky i srdcia, 

upevni nás vo viere a posilni našu vôľu. 

Rozpáľ v nás lásku k Bohu i k blížnemu. 

Pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu. 

Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi 

a posilňuj nás vo všednosti dňa. 

Mnohí ľudia na Tvoj príhovor 

dostali od Boha dar uzdravenia duše i tela, 

vyriešenie problémov v ľudsky beznádejných situáciách. 

Zhliadni na nás s láskou a ak je to v súlade s Božou vôľou, 

vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme, 

no predovšetkým nám všetkým pomáhaj 

každodenne kráčať cestou svätosti do večného života. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


