
Program od 11.11. do 18.11.2018 
 

11. 
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici 

 Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent. Svätá mučenica Štefánia;  Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský 

                                           ZBIERKA Podporný fond Košickej eparchie 

PO 
12. 

 

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

  Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup 

6.45 +Mikuláš, Anastázia, Zuzana o. Lukáš 

17.00 +Štefan o. Jozef 

UT   
13. 

  Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup 

6.45 +Helena, Andrej, Anna, Mária, Viťaz, Anastázia o. Jozef 

17.00 *Za bratstvo sv. ruženca - členov ruží o. Lukáš 

ST 
14. 

 

 Svätý a všechválny apoštol Filip 

6.45 +Juraj o. Jozef 

16.00 
17.00 

VEČERADLO 
*Jaroslav 

o. Lukáš 

ŠT 
15. 

 

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib  
Začiatok pôstu pred sviatkom Narodenia Pána - Filipovka 

6.45 *Jaroslav o. Lukáš 

16.00 
17.00 

Adorácia 
+Za omrelých z rod. Ustohalovej a Gergovskej 

o. Jozef 

PI 
16. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

 Svätý apoštol a evanjelista Matúš 

6.45 +Mária o. Lukáš 

17.00 +Anna, panychída o. Jozef 

SO 
17. 

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup 

7.00 +Mikuláš / *Goldírova, Horváthova, o. Jozef 

18. 
 

Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici  

Svätí mučeníci Platón a Roman 

8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia - PRÍPRAVA DETÍ NA 1. SV. PRIJÍMANIE o. Lukáš 

16.50 Večiereň o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia   o. Lukáš 

10.00 KVP – Dorka Hemerkova 28  - Sv. liturgia   o. Pavol 

Chrám upratujeme piatok po večernej sv. liturgii.  
Štvrtok o 8.30 stretnutie matiek, piatok o 18.00 stretnutie detí a mládeže  

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

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


OZNAMY – 11.11.2018 

1. Budúcu nedeľu je 26.  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, liturgie ako v nedeľu,  

2. Dnes pri všetkých liturgiách bude zbierka na podporný fond eparchie. 

3. Piatok pozývame deti a mládež na „stretko“, bude  piatok po večernej  liturgii 

na fare. 

4. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje po liturgii o 10.00. 

5. Biblická škola je utorok pred večernou liturgiou o 15.45. 

6. Štvrtok 15. Novembra je aačiatok pôstu pred sviatkom Narodenia Pána - 

Filipovka 

7. Po rodinách našej farnosti putuje IKONA KLOKOČOVSKEJ Panny Márie, rozpis je 

na  nástenke, môžete sa zapísať. Týždeň od 2. do 8. decembra nechajte voľný, lebo 

v tomto termíne v našej farnosti budeme mať veľkú putujúcu IKONU KLOKOČOVSKEJ 

Bohorodičky. Preto na modlitbách sa budeme stretávať v chráme. 

8. Mládež Košického protopresbyterátu pozýva všetkých mladých vo veku od 13 
do 20 rokov na TeVi 2, ktorého témou bude: "Láskou k môjmu JA". Uskutoční sa 16. - 
18. novembra v Centre pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. Cena víkendu je 20 €.  

Spôsob prihlásenia, ako aj ďalšie informácie získate u svojho kňaza lebo na 
facebookovej stránke Mládež Košického protopresbyterátu. 
9. V nedeľu 11. novembra 2018 uplynie 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. 

Tak ako pred 100 rokmi aj v súčasnosti si celá Európa pripomenie túto udalosť 

vyzváňaním zvonov, ktoré má byť vyjadrením vďačnosti Bohu a radosti z ukončenia 

veľkého krviprelievania. Po súhlase vladyku Milana Chautura sa aj Košická eparchia 

pripojí k tejto iniciatíve a preto v nedeľu 11. novembra 2018 o 13:30 hod. budú 

vyzváňať zvony aj na chrámoch Košickej eparchie. 

10. Fórum života  pozýva na VEČERY MILOSRDENSTVA, ktoré sa aj tento rok 
chystajú v šiestich slovenských mestách. Fórum života v spolupráci s Radou pre rodinu 
KBS a  miestnymi farnosťami pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud 
nenarodených detí, aby prišli na tieto chválové stretnutia poďakovať Bohu za dar 
života, modliť sa za úctu ku každému človeku od počatia a odprosovať za hriechy 
národa proti životu - 11. novembra o 18.00 hod. Košice, Katedrála narodenia 
Presvätej Bohorodičky. 
11. Na predaj v sakristii máme knižné kalendár po 3 Eurá. Členovia Spolku SCaM 
budú si môcť o týždeň už prebrať svoje kalendáre  a knihy. 
 

 

 

 

 

 



 

Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva  pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:  

1. „Pod ochranu tvoju sa utiekame, Panenská Bohorodička, 

prosbami našimi, nepohŕdaj v našich potrebách, ale 

vysloboď nás z každého nebezpečenstva, JEDINÁ ČISTÁ A 

POŽEHNANÁ.“ 

2. „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám 

ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne 

prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža 

nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana 

a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po 

svete. Amen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sme na dekanskej porade, 

kancelária bude poobede 

o 15.00. 

 

 

Košice,6.11.2018                                            o. Jozef Miňo, farár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


