
Program od 16.12. do 23.12.2018 
 

16. NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV 

PO 
17. 

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael 

6.45 *Júlia s rod. o. Lukáš 

17.00 +Andrej, Martina / +Michal, panychída o. Jozef 

UT   
18. 

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci 

6.45 *Marián, Zuzana o. Lukáš 

17.00 
17.30 

+Anna, Štefan 
Sv. liturgia – Pereš /spoveď od 16.30/ 

o. Jozef 

ST 
19. 

Svätý mučeník Bonifác 

6.45 +Helena, Vasiľ, Ján, Peter o. Lukáš 

16.00 
17.00 

VEČERADLO 
+Mária, Sylvín, Anna, Juraj 

o. Jozef 

ŠT 
20. 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista; Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ 

6.45 +Mária, Jozef, Ján, Iveta o. Jozef 

15.00 
17.00 

Adorácia 
+Anna 

 
o. Lukáš 

PI 
21. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista;  Svätá mučenica Juliána 

6.45 +Juraj, Zuzana o. Jozef 

17.00 +Michal, Helena, Andrej o. Lukáš 

SO 
22. 

Sobota pred Kristovým narodením;  Svätá veľkomučenica Anastázia 

7.00 *Eva / +Jozef o. Jozef 

23. 
 

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV 
SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ od 7.30 do 11.00; od 17.00 do 18.30 

8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia      o. Jozef 

17.00 Moleben pred narodením Pána o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia   o. Michal 

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

Chrám upratujeme štvrtok po rannej sv. liturgii.  
Tento týždeň spovedáme ráno  od 6.20, večer od 16.30. 

Piatok o 18.00 stretnutie detí a mládeže – zdobenie stromčekov. 
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

 

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


OZNAMY – 16.12.2018 
 

1. Budúcu nedeľu je Nedeľa sv. Otcov, liturgie ako v nedeľu. V nedeľu 23. 
decembra bude aj spoločná spoveď doobeda od 7.30 do 11.00, poobede od 17.00 
do 18.30  pred sviatkami Narodenia Pána. 

2. Pred sviatkami budeme spovedať celý týždeň od pondelka do piatka ráno od 
6.20, poobede o 16.30. 

3. Štvrtok po rannej sv. liturgii bude  veľké upratovanie chrámu pred sviatkami. 

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

budeme zdobiť stromčeky v cerkvi. 

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

6. Na predaj v sakristii máme knižné kalendár po 3€, stolový kalendár 2€ 
a nástenný kalendár. Členovia Spolku Sv CaM si môžu o  prebrať svoje kalendáre  a 
knihy. V sakristii máme na predaj CD – koleby, ktoré naspieval náš katedrálny zbor, 
cena je 7 €. 
7. Dary na vianočnú výzdobu môžete darovať do pokladničky vpredu chrámu. PBZ 
8. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste pripravovali darčeky pre deti z detských 
domovov, aj všetkým ,ktorí ste pripravili mikulášske balíčky pre deti v gr. kat. 
farnostiach na Ukrajine. PBZ 
9. Chorých budeme spovedať piatok doobeda, prosím, aby ste ich nahlásili 
v sakristii. 
10. Na Pereši budeme spoveď v utorok o 16.30 a 17.30 bude sv. liturgia.  
11. Budúcu nedeľu vyjdú Apoštoli Terasy s programom sviatkov. Na stolíkoch je 
nové dvojčíslo Slova /1 Euro/. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


