
Program  od 12.02.2023 do 19.02.2023 
 

 

12.  MÄSOPÔSTNA NEDEĽA  
Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup 

13. 
PO 

  

Náš prepodobný otec Martinián 

6.45 +Mária o. Roland 

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

14. 
UT   

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa,  
mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov 

6.45 *Eva, Alexej                    UPRATOVANIE  CHRÁMU o. Jozef 

17.00  +Ján, Anna, Andrej, Júlia, Anastázia, Ján, Peter, Mária, Ján/+ Margita  o. Jozef 

15. 
STR   

Svätý apoštol Onezim 

6.45 *Jaroslav s rod. o. Jozef 

17.00 +Ján, Anna, Mikuláš, ostatní zomrelí z rod. o. Jozef 

16. 
ŠT  

  

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci 

6.45 *Irena o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Marta Ján,   PO SV. LITURGII ADORÁCIA za manželstvá 

o. Jozef 

17. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ 

OD MÄSA 

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón 

6.45 *Igor s rod. o. Jozef 

17.00 *Helena                          STRETKO detí o 18.00 - ikony o. Roland 

18. 
SOB 

Pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, 
ktorí sa preslávili pôstmi 

7.00 +zomrelí  z rod. Sakmárovej o. Jozef 

19. 
 

SYROPÔSTNA NEDEĽA  
 Svätý apoštol Archippos 

8.00 sv. liturgia  o. Jozef 

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

16.40 
17.30 

Veľkopôstna 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 pred sv. liturgiami.    
 
 

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


Oznamy 12.02.2023 
 

1. Budúcu nedeľu 19. februára  máme  SYROPÔSTNU NEDEĽU, sv. liturgie budú o 8.00, 
10.00, po nej príprava detí a aj stretnutie s rodičmi, večer o 16.40 večiereň 17.30.  

2.  Dnes o 16.45 večiereň, Sv. liturgia o 17.30 bude za členov Spolku sv.  Cyrila a Metóda. 
Slúžiť bude o. Michal Hospodár a spev na liturgii bude viesť katedrálny zbor. 

Stretko detí bude piatok 17.2.2023 o 18.00 na fare – pokračujeme v ikonách. 
Dnes /12.2.2023/ pozývame deti a mládež na karneval o 14.30 na faru. 
Priniesť dobrú náladu, prezuvky a niečo do agapé.  

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

4. 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.  

5.   V našej farnosti február marec plánujeme manželské večery pre manželov, je to osem 

večerov spojených so spoločnou večerou, manželským časom a dialógom. Pozývame 

ešte manželov, aby sa prihlásili čím skôr. 

6.  Spovedáme v týždni priebežne na požiadanie.   

7. Národný týždeň manželstva bude od 13. do 19.2.2023,  témou je „ODKAZ“. Pozývame 
na večer odkazov v sobotu 18.2.2023 o 17.00 vo Veritase na 
Dominikánskom námestí v Košiciach. Pozvali sme zaujímavých hostí, ktorí prídu povedať 
svoj „odkaz“ o manželstve. Vstupné bude dobrovoľné. Aj v našej farnosti pripravujeme 
modlitby za manželstvá a Adorácie pre manželov za manželov.  

8. Manželov z našej farnosti pozývame na adoráciu vo štvrtok po sv. liturgii a po adorácii 
aj osobné stretnutie v pastoračnej miestnosti.  

9. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné 
mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční  dňa 14.februára 2023 o 17,00 hodine 
v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. – info je na nástenke. 

10. Ak chcete podporiť našu farnosť 2% zo svojich už zaplatených daní, môžete taj urobiť cez 
OZ Peter a Pavol  - IČO: 35536268. Tlačivá sú na webe farnosti  aj v chráme. PBZ. 

11. Rada pre mládež Košickej eparchie ponúka (nielen) mladým už 3. ročník spoločného prežívania 
blížiaceho sa pôstneho obdobia skrze aktivitu Návrat 40. Návrat 40 ponúka mladým konkrétny 
modlitbový plán na celé pôstne obdobie, záväzky k askéze, spoločenstvo 5 - 7 členných skupín 
zvlásť mužov a zvlásť žien a príbehy svätosti biblických postáv. Prihlásiť sa môžu mladí od 14 
rokov na www.aetos.sk, kde nájdu aj bližšie informácie.  

12. Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s 
trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej 
pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 
0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. 

 

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
http://www.aetos.sk/

