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17. 
PO 

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón 

6.45 +Jozef, Mária, Andrej, panychída o. Martin 

17.00 +Alžbeta / +Miroslav, panychída o. Tomáš 

18. 
UT 

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež 

6.45 +Michal, Helena, ostatní zomrelí z rodiny o. Jozef 

17.00 *Boris, Timur, Viktor o. Michal 

19. 
STR 

 

Svätý apoštol Archippos 

6.45 *Helena, Jaroslav o. Martin 

16.00
17.00 

VEČERADLO 

+Juraj, Zuzana/ +Jozef, panychída 
o. Stanislav 

20. 
ŠT 

 

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup 

6.45 *Vladimír o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
* Martina, Marta /+ Anastázia  

o. Martin 
o. Tomáš 

21. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov 
Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie 

6.45 +Mária o. Jozef 

17.00 +Marta o. Martin 

22.  
SOB 

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

7.00 *Jozef o. Jozef 

222333...   

   

SSSYYYRRROOOPPPÔÔÔSSSTTTNNNAAA      NNNEEEDDDEEEĽĽĽAAA      
PPPrrrvvvééé   aaa   dddrrruuuhhhééé   nnnááájjjdddeeennniiieee   úúúccctttyyyhhhooodddnnneeejjj    hhhlllaaavvvyyy   sssvvvääätttéééhhhooo   aaa   ssslllááávvvnnneeehhhooo   PPPááánnnooovvvhhhooo   

ppprrrooorrroookkkaaa,,,   ppprrreeedddccchhhooodddcccuuu   aaa   kkkrrrssstttiiittteeeľľľaaa   JJJááánnnaaa    

8.00 Sv. liturgia cirkevnoslovanská o. Tomáš 

10.00 Sv. liturgia, Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi o. Jozef 

16.50 Veľkopôstna večiereň o. Martin 

17.30 Sv. liturgia  o. Martin 

8.30 PEREŠ- Sv. liturgia  o. Peter 

10.00 Sv. liturgia, KVP Centrum Dorka – Hemerkova 28  o. Martin 

Chrám tento týždeň upratujeme piatok po rannej sv. liturgii. 
UTOROK O 18.00 POZÝVAME NA BIBLICKÚ ŠKOLU. 
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1. Budúca nedeľa je SYROPÔSTNA NEDEĽA, liturgický program je nedeľný. Pri 
liturgiách bude zbierka na fond bohoslovcov. Sv. liturgia o 8.00 bude 
cirkevnoislovanská.  

2. Dnes o 16.50 večiereň. Pozývame všetkých priaznivcov cyrilo-metodského 
hnutia v Košiciach na spomienkový večer pri príležitosti 1151. Výročia 
blaženého skonu sv. Konštantína Filozofa, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. 
februára 2020 o 17 30 h v Chráme sv. Petra a Pavla v Košiciach – Terase  
Program: 17 30 – koncelebrovaná sv. liturgia (spieva katedrálny zbor z Košíc) 
homíliu prednesie doc. ThDr. Peter Tirpák, prodekan GTF. 

3. Príprava detí na 1. Sv. prijímanie pokračuje stretnutím s prvoprijímajúcimi 
deťmi aj rodičmi. 
4. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 
môžete v sakristii alebo priamo na  nástenke. 
5. Utorok bude biblická škola o 18.00, štvrtok od 15.00 bude adorácia. Piatok 
bude stretko pre deti a mládež. Stredu je večeradlo o 16.00. 

6. Chceme putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, púť bude 
dvojdňová 22. a 23. Máj 2020, zapísať sa treba v sakristii. 
7. Vzadu na nástenke je projekt prestavby nášho pútnického miesta - 
Klokočova, kto by chcel prispieť na tento projekt, môže priamo na bankový 
účet, ktorý je tam uvedený, je zriadený pre tento projekt. Počas marca budeme 
robiť zbierku aj u nás v chráme na tento úmysel.  
8. Ak chcete našu farnosť podporiť cez 2% zo svojich už zaplatených daní, môžete 
tak urobiť cez OZ Peter a Pavol. Tlačivá sú na stolíkoch, aj na našom webe. 

9. Pozývame na púť do Medžugoria od 9. do 15.8.2020. pozvanie  je na  
nástenke. V sakristii sa treba záväzne prihlásiť a vyplniť prihlasovací formulár.  
  
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice, Dom sv. Lazára príjme do pracovného pomeru na plný 

pracovný úväzok sociáneho pracovníka Náplň práce: 

- diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny cieľovej skupiny 
- poskytuje individuálne a skupinové sociálne poradenstvo v krízových situáciách a zabezpečuje 

potrebné sociálne služby 
- navrhuje formu sociálnej intervencie 
- vedie spisovú dokumentáciu  
- zaoberá sa rodinami s deťmi zo znevýhodnených skupín 
Mzdové podmienky : Hrubá mzda 820 Eur 
Nástup: ihneď 
Podmienky: 2 ročná prax v práci so znevýhodnenými skupinami 
Kontakt: 0911 711357 
 
 
 
 
 
 


