
Program  od 19.04.2020 do 26.04.2020 
 

19. NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA 
20. 
PO  

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas 
16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 

6.45 +Pavol, Anna, Imrich, Marta, 

17.00 +Marta, Štefan, Marta, Elena, Peter 

21. 
UT  

Svätý hieromučeník Január a spoločníci; Svätý mučeník Teodor z Pergy 
16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 

6.45 *rod. Dutkova, Ivančova, Kravcova, Andorova 

17.00 +Emília 

22. 
STR 

 

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky 
16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 

6.45 +Viktória, Juraj, panychída 

17.00 +Zdeněk / +Margita  

23. 
ŠT 

Odporúčaný 

sviatok 

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj 
16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 

6.45 *Róbert, Žaneta s rod. 

16.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Zuzana   s rod. 

24. 
PIA 

 

Svätý mučeník Sáva Stratilat 
16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 

6.45 *Mária, Helena, Imrich 

17.00 +kňaz Pavol 

25. 
SOB 

Svätý apoštol a evanjelista Marek 

7.00  *Michal, Daniela, Lukáš, Lucia 

26. NEDEĽA MYRONOSIČIEK 
Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup 

8.00 Sv. liturgia bez účasti veriacich – cirkevnoslovanská 
/* Za veriacich  farnosti/ 

9.00 – 11.00 Chrám otvorený na tichú modlitbu 

15.00 – 16.30 
       17.00 

Chrám otvorený na tichú modlitbu 
                 Večiereň 

Všetky bohoslužby sú slúžené bez účasti veriacich. 
PONDELOK  –  PIATOK  CHRÁM OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU: 16.00 – 17.00. 
PRIAME PORENOSY BOHOSLUŽIEB SÚ NA   WWW. LOGOS.TV 

RODINY POZÝVAME K DOMÁCEJ SPOLOČNEJ MODLITBE 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

 

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


Duchovné prijímanie 

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej Eucharistii skutočne prítomný. 
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky 
svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej 
príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keď Ťa teraz sviatostne 
nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho 
srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu, teraz 
i vždycky i na veky vekov. Amen. 

NÁŠ CHRÁM BUDE OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU  

PONDELOK  –  PIATOK :       16.00 – 17.00 

ROZPIS INTENCIÍ BUDE ZVEREJNENÝ NA NÁSTENKE, 

ÚMYSLY LITURGIÍ SÚ SLÚŽENÉ PODĽA PORIADKU, AKO 
BOLI ZAPÍSANÉ.   

Liturgie sú bez účasti veriacich do odvolania. 

Budúca nedeľa 26. Apríla 2020 je NEDEĽA MYRONOSIČIEK, sv. liturgia 
cirkevnoslovanská bude o 8.00 slúžená za veriacich farnosti. 

Chrám v nedeľu otvorený doobeda 9.00 – 

11.00 a od 15.00 – 16.30 na tichú modlitbu. 
 

SVÄTÁ SPOVEĎ                  

Drahí veriaci, tento rok na základe inštrukcií Apoštolského stolca, KBS a Gréckokatolíckej 
eparchie Košice ohľadom slávenia tohoročných obradov Veľkej noci nie je možné 
organizovať tradičné veľkonočné spovedania, pri ktorých by nevyhnutne dochádzalo k 
zhromažďovaniu väčšieho počtu veriacich v chrámoch.  

V mimoriadnych okolnostiach, ak sa chce niekto vyspovedať, je potrebné telefonicky 
kontaktovať kňaza. 

Počas telefonátu je potrebné zistiť: 

- či daný človek nebol v posledných dvoch týždňoch v zahraničí; 
- či nebol v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí; 



- či nejaví známky akéhokoľvek respiračného ochorenia. 
Na ľudí, ktorí boli v zahraničí sa vzťahuje povinná karanténa po dobu 14 dní od 
ich príchodu do krajiny. 

Následne si možno dohodnúť miesto a čas, udelenia sviatosti zmierenia. 
Najlepšie je dohodnúť si svätú spoveď vonku pri dodržaní všetkých hygienických opatrení 
/rúško, vzdialenosť ľudí.../.  

Tel. čísla kňazov farnosti:                          farská kancelária: 055 6421 712 

o. Jozef Miňo: 0911 711 322                    o. Martin Demo: 0910 787 052   

o. Tomáš Muszka: 0918 364 890             o.  Pavol Imrich: 0905 649 335 

Paschálny čas, kedy Cirkev odporúča prijať sviatosť zmierenia, je od 
pondelka po Syropôstnej nedeli až do sviatku Zostúpenia Svätého 
Ducha. Po skončení pandémie a mimoriadneho stavu bude dostatok 
možností na sviatostnú spoveď. Spoločne sa modlíme, aby nám Pán 
doprial čím skôr naplniť túžbu po spovedi a Eucharistii. 

 
Veriaci, ktorý do chrámu vstúpi, sa tam môže 

súkromne pomodliť. 
! PROSÍME  DODRŽIAVAŤ ! 

1.  Vstupovať do chrámu na modlitbu s ochranným rúškom na tvári, 

alebo so zahalenými ústami a nosom. 

2. Pri vstupe použite dezinfekčný prostriedok na ruky. 

3. V chráme prosíme dodržiavať povinný odstup aspoň 2 metre. 

4.  V chráme môže byť spolu najviac 10 osôb na modlitbu. 

5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. 

modlitebné knižky, fľaše.../ 

 


