
Program  od 16.10.2022 do 23.10.2022 
 

16.  DEVÄTNÁSTA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Svätý mučeník Longín Stotník 

17. 
PO 

  

Svätý prorok Ozeáš; Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky 

6.45 +Pavol, Alžbeta, Pavol, František o. Roland 

17.00 *Iveta  / *Jozef, Irena, Igor, Lucia, Dominik, Adam,Lenka, Lukáš, Viktor o. Tomáš 

18. 
UT   

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš 

6.45 +Andrej, Anna o. Jozef 

17.00 
18.00 

+Štefan, Marta, Peter, Marta, Elena  /+Alžbeta, panychída 

Modlitba– milión detí sa modlí sv. ruženec 

o. Roland 

19. 
STR   

Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus;  Náš prepodobný otec Ján Rilský 

6.45 +Margita, Marta o. Roland 

17.00 *Michal, Michal, Anna, Juraj o. Jozef 

20. 
ŠT   

Svätý veľkomučeník Artemios 

6.45 +Štefan, Mária, Gregor o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Lukáš / + Terézia, Gréta 

 

o. Roland 

21. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ  

OD MÄSA 

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký 

6.45 +Erik, Patrícia o. Jozef 

17.00 
18.00 

+Ján/ +Margita 
Stretko detí, mládeže.   

o. Roland   

22. 
SOB 

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup 
Siedmi svätí mladíci z Efezu 

7.00 *Attila, Erika, Diana o. Roland 

23. 
 

DVÄDSIATA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat  ZBIERKA NA MISIE 

8.00 sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 sv. liturgia   o. Jozef 

16.50 
17.30 

Akatist k Bohorodičke 
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 

Príprava detí na 1. sv. spoveď pokračuje 16. októbra 2022.  

Ďalšie stretko detí a mládeže bude piatok 21. októbra o 18.00. 

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


 
0znamy 16.10.2022 

 

1.  Budúca nedeľa je 20. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. liturgie  budú o 8.00, 10.00 a večer 
o 17.30; 16.50 bude akatist k Presv. Bohorodičke. Pri liturgiách bude zbuíerka na MISIE: 

2. Dnes  akatist bude o 16.50,  sv. liturgia o 17.30.  
3. 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. 

4. Upratovať chrám budeme utorok  po rannej liturgii o 7.30. 
5. Spovedáme priebežne pred sv. liturgiami. 
6. Príprava detí na 1. sv. spoveď a slávnostné prijímanie pokračuje dnes spoločnou sv. 
liturgiou o 10.00. po liturgii bude stretnutie s rodičmi a deťmi.  
7. Utorok večer o 18.00 pozývame deti na modlitbu sv. ruženca – milión detí sa modlí sv. 
ruženec. Večer sa bude modliť on line aj vladyka Cyril, za mier a jednotu vo svete 
8. 24. októbra o 18.00 v pastoračnej miestnosti začíname prípravu dospelých na 
iniciačné sviatosti /krst, myropomazanie,  Najsv.Eucharistia a sv. zmierenia/ 
9. Ďalšie stretko detí a mládeže bude piatok 21.10. o 18.00.  

10. Vyučovanie náboženstva je na všetkých školách, ako minulý rok. Ak máte otázky, môžete 
kontaktovať kňaza, ktorý tam učí. 
11. Na predaj v sakristii sú stolové kalendáre, cena je 2,80€. 
12. V sakristii je možnosť zapísať zomrelých z našich rodín na modlitbu parastasu /1. 
novembra sa budeme modliť spoločne parastas v chráme/. 
13. Počas októbra pozývame do chrámu na spoločnú modlitbu sv. ruženca vždy pred sv. liturgiami. 
14.   V nasledujúcom roku 2023 si pripomenieme sto rokov od narodenia siedmeho prešovského sídelného 

biskupa Mons. Dr.h.c. Jána Hirku. V tejto súvislosti vyšlo druhé vydanie jeho autobiografie POD OCHRANOU MÁRIE 

- PASTIER V SLUŽBE CIRKVI. Kniha nebude v bežnom predaji,  

15. Kňazská gospelová skupina Peter Milenky & Band vás pozýva na koncert s katechézou vladyku 

Petra Rusnáka, ktorý sa uskutoční v utorok 25. októbra 2022 o 18:00 hod. na Malej scéne 

Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Témou večera je: Byť (ako) svätá rodina. Na základe 

ikony Svätej rodiny sa budeme spolu s vladykom Petrom zamýšľať nad tým, čo znamená byť 

otcom, matkou a synom nielen z duchovného hľadiska. Katechézu bude sprevádzať koncert 

Petra Milenkyho a jeho kapely. Srdečne Vás všetkých pozývame.    
 

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


 
 

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. 


