
Program  20.01.2019 do 27.01.2019 
 

20. 35. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký 

21. 
PO 

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač; Svätý mučeník Neofyt 

6.45 *Mária s rod. o. Lukáš 

17.00 +Emma, panychída o. Jozef 

22. 
UT  

Svätý apoštol Timotej; Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský 

6.45 +Michal, Kristína  o. Jozef 

17.00 +Michal o. Lukáš 

23. 
STR 

 

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup  

6.45 +Ján, panychída o. Lukáš 

16.00   VEČERADLO 

17.00 +Anna o. Jozef 

24. 
ŠT 

Naša prepodobná matka Xénia Rímska 

6.45 *Helena s rod. o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Alžbeta / +Juraj, Anna, panychída 

 
o. Lukáš 

25. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup 

6.45 +Anna, Peter, Anna, Ján o. Lukáš 

17.00 +Mária o. Jozef 

26. 
SOB 

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia 

7.00 +Anna / *Peter o. Jozef 

27. 
 

36. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho 

Zbierka na gr. kat. cirkevné školy a katolícku univerzitu 
8.00 Sv. liturgia  cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia   
Príprava detí na prijatie sviatostí 

o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Lukáš 

10.00  KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.  
UTOROK JE BIBLICKÁ ŠKOLA O 15.50, PIATOK STRETNUTIE DETÍ O 18.00. 

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

 

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


OZNAMY – 20.01.2019 
 

1. Budúca nedeľa je Nedeľa 36. Nedeľa po Päťdesiatnici, liturgie ako v nedeľu, sv. 
liturgiu o 8.00 bude cirkevnoslovanská, pri všetkých liturgiách bude zbierka na gr. kat. 
cirkevné školy a katolícku univerzitu. Dnes večiereň o 16.50.  
2. Budúcu nedeľu poobede o 15.00 v chráme modlitba korunky Božieho 
milosrdenstva, po modlitbe pozývame na agapé. 

3. Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 
môžete na  nástenke.  
4.  Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje dnes po liturgii o 10.00 
5. Utorok je  biblická škola o 16.50, piatok pozývame deti a mládež na stretko po 
liturgii o 18.00 

6. Púť do Medžugoria bude od 12. do 19. augusta 2019, prihlásiť sa treba čím 
skôr. 
7. Plánujeme púť do Krakova v máji 17 – 19 mája v čase púte gréckokatolíkov. 
Program a cenu púte oznámime. 

8. Mládež Košického protopresbyterátu pozýva všetkých mladých na novoročnú 
TeVe výzvu - opäť pokoriť Hrebienok vo Vysokých Tatrách. Naša výprava sa uskutoční 
v sobotu, 26. januára. Prihlásiť sa na ňu môžeš na stránke www.aetos.sk/teve.  
Potrebné informácie nájdeš na plagáte, ktorý je na nástenke alebo na facebookovej 
stránke MKP.  
9. Pozývame vás na pravidelnú sv. omšu do jezuitského kostola - vo štvrtok 31. 
januára 2019 o 16:30. Budeme sa venovať veľmi rozšírenej, no málo riešenej bolesti 
po skúsenosti umelého alebo aj spontánneho potratu. Hosťom večera bude o. Matúš 
Marcin, exorcista košickej eparchie. Jeho služba je bohatým zdrojom skúsenosti s 
touto skrytou bolesťou. Bolesť po potrate je veľká, no rovnako veľké sú aj duchovné 
lieky, ktoré môžu ženám i mužom prinavrátiť radosť a nový život.  Sv. omša bude 
spojená s modlitbou za uzdravenie. 
10. Zajtra večer v sále historickej radnice na Hlavnej ulici v Košiciach bude 
ekumenická bohoslužba o 18.00. Srdečne pozývame.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aetos.sk/teve


 

 

 

 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porada Zdoba 14.1.2019 

1. 3. hodinkaSv. liturgia, privítanie 



2. Prednáška témy 
3. Ples, kalendáre CD zbor 
4. Kňazský deň 
5. Podnety na presbyterskú radu.. o. Matejovskému. 
6. Ikona doputovala po našom protopresbyteráte. 
7. Liturgie na únmysel eparchu 12. 
8. Fatimskú sobotu máme v auguste. 
9. Finančný výkaz ... 
10. Termíny porád, účasť....účtovanie. 

 


