
Program  od 23.01.2022 do  30.01.2022 
 

23.  35. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup 

 od 16.30 do 17.10 - možnosť prijať Eucharistiu 
24. 
PO 

Naša prepodobná matka Xénia Rímska 

6.45 +Zomrelí z rod. Sabovej a Petríkovej  o. Jozef 

17.00 +Štefan, Eva, Jozef, Mária, Vieroslav, Tomáš, Peter, Tomáš o. Roland 

25. 
UT   

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup 
6.45 +Za duše v očistci o. Jozef 

17.00 +Marta, Štefan a ostatní zomrelí z rod.  / +Marta o. Roland 

26. 
STR 

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia 

6.45 *Andrej  s rod. o. Roland 

17.00 *Boris, Timur, Viktor / +Ladislav,  Gabriela, Jozef o. Jozef 

27. 
ŠT  

 

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho 

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

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 

*Jozef s rod. 

o. Roland 

28. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky 

6.45 +Juraj o. Jozef 

17.00 +Ľubica o. Roland 

29. 
SOB 

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa 

7.00 +Mária, Alžbeta, Michal / +Ladislav o. Jozef 

30. 
 

 

NEDEĽA O ZACHEJOVI  

 Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 

                                                                           Zbierka na cirkevné školy 
8.00 sv. liturgia    Od 9.00  do  9.45  MOŽNOSŤ PRIJAŤ EUCHARISTIU o. Jozef 

10.00 sv. liturgia o. Jozef 

11.15 sv. liturgia pre deti o. Jozef 

17.30 sv. liturgia        Od 16.30  do 17.10 MOŽNOSŤ PRIJAŤ EUCHARISTIU o. Roland 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia   o. Roland 

15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 

V S T U P     N A    B O H O S L U Ž B Y  pre  100  veriacich   

V REŽIME OP – očkovaní a prekonaní - podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR 

Na liturgie nie je potrebný lístok. 
Majte so sebou potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní. 

Vstup do chrámu vždy  s prekrytými hornými dýchacími cestami /ústa aj nos/  RESPIRÁTOROM FFP2. 

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   

PONDELOK až PIATOK: - po sv. liturgiách rozdávame Eucharistiu pre veriacich, ktorí nemôžu prísť na liturgiu;  
PONDELOK až PIATOK: od 16.00 do 16.30 - tichá modlitba v chráme,  možnosť individuálnej pastoračnej starostlivosti. 

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


Oznamy 23.1.2021 
 

1. Program na tento týždeň je pre Vás vytlačený a pripravený vzadu na laviciach, bude na webe aj 
facebooku. 

2. Budúca nedeľa je  Nedeľa o Zachejovi a sviatok Troch svätiteľov, sv. liturgie o 8.00, 
10.00, 11.15 pre deti, večer 17.30; pri všetkých liturgiách bude zbierka na cirkevné školy. 

3. Podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR sú sv. liturgie od 12. januára 2022 sú v režime OČKOVANÍ 

A PREKONANÍ pre 100 veriacich, nebude potrebný lístok na liturgiu ani zapísať sa do 

zoznamu, nutné je nosiť so sebou potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní kovidu. 
4. V týždni PONDELOK až PIATOK: - po sv. liturgiách rozdávame Eucharistiu pre veriacich ktorí nemôžu prísť na 

liturgiu, ako je to uvedené  v programe. 
5. PONDELOK až PIATOK od 16.00 do 16.30 - tichá modlitba v chráme,  možnosť individuálnej pastoračnej 

starostlivosti. 

6. Spovedať budeme priebežne v týždni  pol hodinu pred liturgiami.  
7.  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. 
8. Prosím, aby ste všetci vstupovali do chrámu s respirátorom ffp2, ktorý prekrýva horné dýchacie cesty 

/nos aj ústa/, dezinfikovali si ruky a dodržiavali odstupy aj v laviciach pri sedení aj pri rozdávaní 
Eucharistie, pri vstupe aj východe z chrámu.a 

9. V sakristii máme na predaj kalendáre: knižné kalendáre – 3€, . Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si 
môžu prevziať kalendár- podielová kniha nebude, ale dostanú link na dokumentárny, členské je 5€.  

10. Upratovať chrám budeme v utorok po rannej liturgii o 7.30.   
11. Od 18.-25. Januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov; téma: „VIDELI SME NA VÝCHODE JEHO 

HVIEZDU A PRIŠLI SME SA MU POKLONIŤ“ ( Mt 2, 2) 

12.  Vladyka Cyril Vasiľ SJ, náš eparchiálny arcibiskup, udeľuje dišpenz od nedeľnej sv. liturgie pre 
veriacich, ktorí sa nemôžu pre obmedzenia kovid automatu zúčastňovať na sv. liturgiách. 
 

 

Modlitba k sv. Jozefovi: Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe 
Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru ; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, 
blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, 
milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen. 
 
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./ 

 
 

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8


 
! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 

 

1.  VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami /nos aj ústa/  RESPIRÁTOROM FFP2. 

2. Pri vstupe do chrámu VŽDY POUŽITE DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA RUKY. /Aj 

v prípade, že máte vlastné rukavice. Veriaci si môžu nosiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok./V CHRÁME 

DODRŽAŤ SEDENIE S ODSTUPMI. Prosíme o dodržiavanie 

odstupov 2 metre pri vchádzaní a vychádzaní z chrámu, tiež pri podávaní 

sv. prijímania.  

3. Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu. 

4. !! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť 

v povinnej alebo dobrovoľnej  karanténe!! 

 

Sv. liturgie podľa COVID AUTOMATU : 
 

Všetky sv. liturgie sú za  účasti 100 veriacich 

v režime očkovaní a prekonaní 
podľa platnej vyhlášky. 

 

Na nedeľné liturgie nie je nutné mať lístok. 
 

Rešpektujte pokyny cerkovníkov a kňazov 

ohľadom povinnosti preukázať sa platným 
potvrdením a tiež ohľadom počtu veriacich 

na liturgii. 



Počet veriacich farnosti - roky 2011 a 2021 
 

 2021 2011  
Mestská  časť / 

Obec 
Počet 

obyvateľov 
Počet 

gréckoklatolíkov 
Počet 

obyvateľov 
Počet 

gréckoklatolíkov 
Rozdiel  

 V počte gr. 
kat. 

KE- Západ 37738    2966 40599 3093 -127 
KE- KVP 22241 1501 25335 1484 +17 
KE- Pereš 2079 140 1553 96 +44 
KE- Lorinčík 883 69 441 27 +42 
KE- Luník IX 7037 55 6032 86 -29 
KE- Myslava 2545 132 1997 76 +56 
KE-Poľov 1192 24 1107 12 +12 
Baška 713 48 437 22 +26 
Bukovec 851 16 777 17 -1 
Hýľov 512 7 480 5 +2 
Malá Ida 1701  80 1420 39 +41 
Nižný Klátov 878 24 726 14 +10 
Vyšný Klátov 470  7 442 4 +3 
Zlatá Idka 392    11 383 2 +9 
 SPOLU                        5080                          4977  +103 

 
 


