
Program  od 12.06.2022 do 19.06.2022 
 

12.  PRVÁ  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI   

 VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
13. 
PO  

Svätá mučenica Akvilína;  Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie 

6.45 *Mária o. Roland 

17.00  *Za členov živých ruží Bratstva sv. ruženca/ +Ján, panychída o. Tomáš  

14. 
UT   

Svätý prorok Elizeus; Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha 
6.45 *Jaroslav, Gabriela, Jaroslava, Viktória o. Jozef 

17.00 *Emília  / +Vincent o. Roland 

15. 
STR  

Svätý prorok Amos;  Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter 
6.45 *Róbert, Michaela o. Roland 

16.20 
17.00 

Večiereň sviatku 
+Štefan rehoľná sestra Jeremia, Fedor 

o. Jozef 

16. 
ŠT  

sviatok 

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela 

a krvi nášho Pána Ježiša Krista 
6.45 Sv. liturgia   /* Irena/     ADORÁCIA o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
Sv. liturgia  /*Tibor, Jana, Ján/  ADORÁCIA 

 

o. Roland 

17. 
PIA 

ZDRŽANLIVOSŤ 
OD MÄSA 

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael 
Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora 

6.45 *Mária s rod. o. Jozef  

17.00 
18.00 

+Andrej, Mária, Magdaléna, Anna 
Synodálne stretnutie – 5. téma:  „SPOLUÚČASŤ“ 

o. Roland 

18. 
SOB 

Svätý mučeník Leontios 

7.00 *Tatiana, Andrej, Mária s rod. o. Jozef 

19. 
  

DRUHÁ  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI   
 Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat 

8.00 sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 sv. liturgia o. Jozef 

 16.50 
17.30 

večiereň 

sv. liturgia  

o. Roland 

o. Roland 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia        o. Roland 

10.00 KVP: Hemerkova 28; sv. liturgia  o. Pavol 

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 

Synodálne stretnutie v utorok po večernej liturgii o 18.00 - 4. téma Misia. 
Počas júna sa modlíme moleben k Božskému srdcu Ježišovmu 

 

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


0znamy 12.06.2022 
 

1.  Budúca nedeľa je s 2. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. liturgie budú o 8.00, 10.00 a večer 
o 17.30. 

2. Štvrtok máme sviatok Slávnostnú poklonu prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána 
Ježiša Krista, sv. liturgie ráno o 6.45, večer o 17.00, po liturgiách bude  adorácia. Večiereň 
sviatku bude stredu o 16.20. 

3. Utorok 07. júna po liturgii o 18.00 hod.  pokračuje diskusia k 4. téme synody o synodalite „MISIA “, 
všetkých srdečne pozývame. Na stolíkoch budú k synode pripravené anketné lístky, aby každý sa 
mohol zapojiť do synody a vyjadriť svoj názor. 

4. Piatok po večernej liturgii o 18.00 bude prezentácia 5. Témy  synody „ SPOLUÚČASŤ“ 
5. Spovedáme priebežne v týždni pred liturgiami. 
6. Počas júna sa budeme v týždni o 6.20 a o 17.40 modliť moleben  k Božskému srdcu Ježišovmu. 
7. 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. 
8. Upratovať chrám i budeme  v utorok po rannej liturgii o 7.30. 
9. Pozývame na púť do Medžugoria od 15. do 22. augusta, pozvanie je na  nástenke. 
10. 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 .  

11. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na 2. ročník Púte synov a otcov. Uskutoční sa v sobotu, 18. 
júna 2022 so začiatkom o 9:00. Trasa povedie z Kojšova na Folkmarskú skalu. Bližšie informácie 
a prihlasovací formulár nájdete na www.aetos.sk 

12. Odpustovú slávnosť budeme sláviť v nedeľu 26. Júna. 
 

MODLITBA ZA SYNODU: 
Sme tu pred Tebou, Svätý Duch: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, 
stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba 
kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie 
nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným 
ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale 
napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na 
všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov.  Amen.  
 

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.  

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8
http://www.aetos.sk/
http://www.aetos.sk/


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. 
 
 
 
 


