
Program  24.02.2019 do 03.03.2019 
 

24. 
 

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA   
Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána                                             

25. 
PO 

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup 

6.45 +Štefan o. Lukáš 

17.00 +Mária / +Milan, panychída o. Jozef 

26. 
UT  

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. 

6.45 +Alfréd o. Jozef 

17.00 +Vasiľ o. Jozef 

27. 
STR 

 

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita  

6.45 *Igor o. Jozef 

16.00 VEČERADLO 

17.00 +Michal / *Vladimír o. Jozef 

28. 
ŠT 

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta 

6.45 *Irena o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Anna 

 
o. Lukáš 

1. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätá prepodobná mučenica Eudokia 

6.45 * Bratstvo Božského srdca     Adorácia o. Pavol 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca        Adorácia o. Jozef 

2. 
SOB 

Syropôstná sobota – pamiatka všetkých našich prepodobných 
 a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi 

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup 

7.00 +Eva o. Jozef 

3. 
 

 SYROPÔSTNA NEDEĽA        
Svätí mučeníc Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk                                        

8.00 Sv. liturgia   o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia     o. Marek  

16.45 Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia   o. Jozef 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Michal 

10.00  KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII.  
UTOROK JE BIBLICKÁ ŠKOLA O 15.30; UTOROK STRETNUTIE MANŽELOV O 18.00. 

Prvopiatkový týždeň:  spovedáme ráno od 6.20, večer od 16.30. 
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

 

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


OZNAMY – 24.02.2019 
 

1. Budúca nedeľa je Mäsopôstna nedeľa, liturgie ako v nedeľu. Večiereň bude o 
16.50.      

2. Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 
môžete na  nástenke.  

3.  Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje budúcu nedeľu po liturgii 
o10.00 . Zároveň bude aj stretnutie s rodičmi.  

4. Utorok je  biblická škola o 15.50, piatok pozývame deti a mládež na stretko po 
liturgii o 18.00.  

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

púte včas zverejníme, môžete sa predbežne prihlasovať v sakristii a lebo u pani 
Rigasovej. 

7. Na stolíkoch je nové číslo Slova / 0,80€/. 
8. Ak chcete našu farnosť podporiť cez 2% zo svojich už zaplatených daní, môžete tak 

urobiť cez OZ Peter a Pavol. Tlačivá sú na stolíkoch, aj na našom webe. 
9. Utorky pozývame chlapcov na florbal, spoločne na ZŠ Inžinierska odchádzame 

z fary o 19.40. 
10. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ráno od 6.20, večer od 16.30. Piatok sa 

menia ružencové kartičky po večernej liturgii. 
11. V Košiciach sa v piatok 1. marca uskutoční festival duchovného umenia Svetlo duše 

Východ - Západ formou večera duchovnej hudby a kolektívnej výstavy slovenských 
ikonopiscov.Program začne o 17:00 h. v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na 
Komenského 14 duchovným koncertom Zboru Katedrálneho Chrámu Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého z Košíc a rómskeho speváckeho zboru 
Vienala z Markoviec. 

12.  Pozývame seminár Závislosti a rodina, bude sa kobať 26.2.2019 od 17.00 
v kňazskom seminári na Hlavnej ulici v Košiciach. Pozvanie na  nástenke. 

13.  Pozývame mladých na stretko –Formačný večer (nielen) pre mladých s 

názvom ZATIAHNI Uskutoční sa v stredu, 27. februára o 18.00 hod. v DKC 
Veritas na Dominikánskom námesti. Téma večera bude "Mladý kresťan a 
homosexualita". Hosťom tentokrát bude o. Marko Rozkoš. Pozvanie  na nástenke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jezuitike.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=81:kostol-najsvatejsieho-srdca-jezisovho-sv-omse
http://www.jezuitike.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=81:kostol-najsvatejsieho-srdca-jezisovho-sv-omse


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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


