
Program  17.11.2019 do 24.11.2019 
 

17. 23. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci 

18. 
PO 

Svätí mučeníci Platón a Roman 

6.45 +Michal o. Pavol 

17.00 +Dušan, Mária o. Tomáš 

19. 
UT  

Svätý prorok Abdiáš;  Svätý mučeník Barlaam 

6.45 +Michal o. Tomáš 

17.00 +Štefan, Andrej o. Michal 

20. 
STR  

Predprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu 
Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita; Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup 

Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc 

 

6.45 +Ján, Anna, Ján o. Jozef 

16.00 
17.00 

Večiereň sviatku 
+Andrej, Anna 

 
o. Stanislav 

21. 
ŠT  

SVIATOK 

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY 
MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU 

6.45 
7.40 

*Eva s rod. 
Utiereň sviatok 

o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Alžbeta / *Mária 

o. Tomáš 
o. Vojtech 

22. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa  

Svätý apoštol Filemón a jeho spoločníci 

6.45 *Alžbeta, Andrej o. Pavol 

17.00 +Anna, Ján / +kňaz Gabriel, Anna o. Jozef 
o. Tomáš 

23. 
SOB 

Naši otcovia svätí Amfilochios, ikonijský biskup a Gregor, akragantský biskup 
7.00 *Terézia o. Jozef 

24. 
 

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA  
 Svätá veľkomučenica Katarína; Svätý veľkomučeník Merkúr   POŽEHNANIE DETÍ, MYROVANIE 

8.00 Sv. liturgia  cirkevnoslovanská o. Tomáš 

10.00 Sv. liturgia /Príprava detí na 1. Sv. prijímanie/ o. Jozef 

16.50 Večiereň 
 

o. Vladimír 
Tomko 17.30 Sv. liturgia  

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Peter 

10.00 KVP – Hemerkova 28, Košice  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII.  
Piatok po liturgii o 18.00 je stretnutie detí a mládeže. 

www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

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


OZNAMY – 17.11.2019 
 

1. Budúca nedeľa je Nedeľa Krista kráľa, liturgie ako v nedeľu. Sv. liturgia 

o 8.00 bude cirkevnoslovanská; po sv. liturgii o 10.00 bude požehnanie detí a pri 
všetkých liturgiách  v nedeľu bude myrovanie.     Dnes o 16.50 je večiereň. 

2. Príprava detí na 1. sv. prijímanie pokračuje teraz po sv. liturgii o 10.00.  
3. Piatok po liturgii o 18.00 bude stretnutie deti a mládeže, chceme pozvať deti, ktoré chcú 

aj nacvičovať vianočnú pobožnosť pri jasličkách, aby v piatok prišli. 
4. V sakristii máme na predaj knižné kalendáre po 3 €, nástenné kalendáre po € 

euro, v miestnosti pre matky s deťmi sú podielové knihy a kalendáre pre členov 
spolku CaM - členské 5€. 

5. Štvrtok 21. novembra máme sviatok „VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, 
BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU“; liturgie ráno o 6.45, po nej 
bude utiereň sviatku, večer liturgia o 17.00. Stredu bude večiereň sviatku 
o 16.20. 

6. V nasledujúcom roku 2020 slávi naša Košická eparchia jubileum 350 rokov od 
slzenia Klokočovskej ikony Božej matky. Celé jubileum sa bude sústreďovať okolo 
dvoch hlavných udalostí: Prvou z nich bude eparchiálna púť do Ríma s ikonou 
Klokočovskej Bohorodičky na sviatok sv. Petra a Pavla t.j. 29.6.2020. V tento deň 
Svätý Otec František si uctí našu Ikonu, počas sv. omše v bazilike sv. Petra. Pri 
tejto príležitosti posvätí aj nové koruny pre našu ikonu, ktoré potom slávnostne 
nanovo budú vložené do obrazu počas korunovácie na odpustovej slávnosti v 
Klokočove , ktorou vyvrcholí tento jubilejný rok. Chceme Vás preto pekne 
poprosiť, aby sme v čo najväčšom počte sprevádzali Božiu matku a našu 
Ochrankyňu do Ríma. Je možné putovať skupinovo autobusmi z našich farnosti, 
leteckým špeciálom z Košíc, alebo individuálne. Na hlavnú sv. omšu s pápežom v 
bazilike sv. Petra v pondelok 29.6.2020 bude obmedzený počet bezplatných 
vstupeniek. Bolo objednaných dostatočné množstvo bezplatných vstupeniek 
avšak, ak bude tento počet znížený, alebo nedostačujúci, pri rozdeľovaní 
vstupeniek sa bude zohľadňovať skorší dátum prihlásenia pútnikov. Prihlásiť sa a 
zaplatiť zálohu 100 € (resp. 200 € za leteckú púť), môžete na svojom, alebo 
hociktorom Gréckokatolíckom farskom úrade Košickej eparchie čo najskôr, 
najneskôr však do 31.12.2019. K prihlasovaniu potrebujete platný cestovný 
doklad (občiansky preukaz, alebo cestovný pas). Podrobnejšie informácie 
ohľadom púti nájdete na farskej nástenke a na webovej stránke (je na plagáte). 

7. Festival sakrálneho umenia v Košiciach pokračuje dnes ekumenickým koncertom 
v Kuntshalle na Rumanovej ulici dnes o 17.00, program je na  nástenke aj na 
stolíkoch. 

8. Tento týždeň sa Cirkev v modlitbe a aktivitách zameriava na mladých. Pondelok 
chceme mladých sprevádzať na GODZONE do Prešova. Druhou aktivitou je 
spoločná streda v katedrále. Viac na nástenke a webe. 


