
Program  od 10.07.2022 do 17.07.2022 
 

10.  PIATA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI   
 Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský 

11. 
PO  

Svätá všechválna mučenica Eufémia 
 Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena 

6.45 +Juraj a ostatní zomrelí z rodiny/ +Štefan, panychída o. Roland 

17.00 +Štefan, rehoľná sestra Jeremia, Ján o. Tomáš 

12. 
UT   

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios 
 Náš prepodobný otec Michal Maleinský 

6.45 +Ján a ostatní zomrelí z rodiny o. Jozef 

17.00 +Ján / +Gabriela,  Ladislav o. Roland 

13. 
STR  

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi 
Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky 

6.45 +Vojtech o. Roland 

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

14. 
ŠT   

Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita 

6.45 +Anna o. Jozef 

17.00 *Samuel / *Ján o. Roland 

15. 
PIA  

VOĽNICA 

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil 

6.45 *Andrej, Tatiana o. Jozef 

17.00 +Mikuláš, Anna, ostatní zomrelí z rodiny o. Roland 

16. 
SOB 

Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci 

7.00  +Vojtech / + Stanislav o. Jozef 

17. 
  

ŠIESTA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI   
NEDEĽA SV. OTCOV 

 BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK PAVOL, PREŠOVSKÝ BISKUP 
 Zbierka na TV LUX A RÁDIO LUMEN 

8.00 sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

10.00 sv. liturgia  s myrovaním o. Jozef 

17.00 
17.30 

Moleben k blaženému hieromučeníkovi Pavlovi 

sv. liturgia s myrovaním 

o. Roland 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia s myrovaním     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 

Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po 
večernej liturgii o 18.00. 

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


0znamy 10.07.2022 
 

1.  Budúca nedeľa je 6. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň máme sviatok Blaženého 
hieromučeníka Pavla, prešovského biskupa; sv. liturgie budú o 8.00, 10.00 a večer 
o 17.30 s myrovaním, zároveň je zbierka na TV LUX A RADIO LUMEN. 

2. Dnes večerná sv. liturgia bude o 17.30. 
3. Spovedáme priebežne v týždni. 
4. Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu, štvrtok po večernej liturgii o 18.00. 
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 utorok  po rannej liturgii o 7.30. 
7. Pozývame na púť do Medžugoria od 15. do 22. augusta, pozvanie je na  nástenke. 
8. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva všetkých mladých na Letné stretnutie 

mládeže CAMP eparchie 2022. Všetky potrebné informácie a spôsob prihlásenia 
nájdete u svojho kňaza a na www.aetos.sk .  

9.  Na stolíkoch je júlové Slovo. 
 

 

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/

