
Program  od 19.02.2023 do 26.02.2023 
 

 

19.  SYROPÔSTNA NEDEĽA  
 Svätý apoštol Archippos      ZBIERKA na KBS 

20. 
PO 

Pôst so 
zdržanlivosťou 

od mäsa 
mlieka a 

vajec 

Začiatok Veľkého pôstu, Štyridsiatnice 
 Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup 

6.45 *Emília 
6.15 a 16.00: Veľkopôstny moleben 

o. Roland 

17.00 +Alexej / +Soňa, panychída o. Tomáš 

21. 
UT   

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

6.45 *Jana  s rod.      UPRATOVANIE  CHRÁMU o. Jozef 

17.00  + Elena, Vlastimil  / +Vasiľ, panychída o. Roland 

22. 
STR  

ZDRŽANLIVOSŤ 

OD MÄSA  

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu 

6.45 
10.00 

MODLITBA - 1. a 3. hodinka, 
Pohreb so sv. liturgiou /+Jozef/ 

o. Jozef 

17.00 VPD: +Margita o. Roland 

23. 
ŠT  

  

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup 

6.45 +zomrelí z rod. Dutkovej o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Margita, Jozef 

o. Roland 

24. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ 

OD MÄSA 

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup 

6.45 1. a 3. hodinka, krížová cesta o. Roland  

17.00 VPD: +Marta, Marta                   STRETKO detí o 18.15 o. Jozef 

25. 
SOB 

Pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón 
Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu 

a krstiteľa Jána 

7.00 +Mária o. Jozef 

26. 
 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  
 Pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon 

8.00 sv. liturgia cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 sv. liturgia          Príprava detí na prvú sv. spoveď              o. Jozef 

16.40 
17.30 

Veľkopôstna večiereň 
sv. liturgia         

o. Jozef 

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 

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


Oznamy 19.02.2023 
 

1. Budúcu nedeľu 26. februára  máme  1. PÔSTNU NEDEĽU, sv. liturgie budú o 8.00 
cirkevnoslovanská, 10.00, po nej príprava detí, večer o 16.40 večiereň 17.30.  
Dnes o 16.40 máme veľkopôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.  

2. Zajtra 20. februára začíname veľký pôst pred Paschou, na tejto deň je 
predpísaný prísny pôst so zdržanlivosťou zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajíčok 
a mliečnych výrobkov a iba raz do dňa sa dosýta najesť. Tento prísny pôst 
zaväzuje od 14.-60. roku života. Ostatných -  nad 7 rokov  do 14 rokov a nad 60 
rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od vymenovaných jedál. Čas veľkého pôstu je 
časom, keď sú zakázané pre veriacich hlučné zábavy (napr. diskotéky) 
obmedzenie takých programov v televízii rozhlase, v počítači + internet a pod., 
ktoré narušujú charakter  pôstu. 

3. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa; stredy 
a piatky veľkého pôstu večerné liturgie budú Liturgie vopred posv. darov, 
menlivé časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA MODLITBA. 
 Pondelok sa pomodlíme veľkopôstny moleben, stredu a piatok bolestný 
ruženec.  
STREDY a  PIATKY ráno nebudú sv. liturgie, budú to aliturgické dni, v ten deň 
bude len večerná liturgia vopred posvätených darov, ráno v čase liturgie budú 
liturgické modlitby – tento týždeň modlitba hodiniek s poklonami sv. Efréma 
Sýrskeho.  

4.  Stretko detí bude piatok 24.2.2023 o 18.00 na fare – príprava kolyvy.  
5. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa môžete 

v sakristii alebo priamo na  nástenke. 
6. 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.  

7.   V našej farnosti plánujeme manželské večery pre manželov, je to osem večerov spojených so 

spoločnou večerou, manželským časom a dialógom. Pozývame ešte manželov, aby sa prihlásili čím 

skôr. 

8.  Spovedáme v týždni priebežne na požiadanie.   

9. Ak chcete podporiť našu farnosť 2% zo svojich už zaplatených daní, môžete taj urobiť cez 
OZ Peter a Pavol  - IČO: 35536268. Tlačivá sú na webe farnosti  aj v chráme. PBZ. 

10. Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi 
následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné 
poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, 
variabilný symbol 5090. 

11. Na stolíkoch je nové číslo Slova. 
12. Úmysel modlitbového zápasu: Za požehnané prežitie pôstneho  obdobia. 
13. GMC Bárka v Juskovej Voli v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie Vás pozýva deti 

od 9 do 11 rokov na IV. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 03.-07.03.2023, teda od  piatku 
do utorka počas jarných prázdnin. Cena za pobyt je 85 EUR. Možnosť zaregistrovať sa a všetky ostatné 
informácie nájdete  na stránke: www.gmcbarka.sk.  

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


 

 

Modlitba za rodinu 

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.   

                                                                                                                                                                           

/Ján Pavol II./ 

 


