
Program  od 24.07.2022 do 31.07.2022 
 

24.  SIEDMA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI   
Svätá veľkomučenica Kristína; Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid 

25. 
PO 

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky 

6.45 +Mária / +Erika o. Roland 

17.00 +Michal, Marek, Zuzana, Michal  o. Tomáš 

26. 
UT   

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci  
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva 

6.45 +Anna o. Jozef 

17.00 +Mikuláš o. Jozef 

27. 
STR 

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón 
Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup; Naši prepodobní 

otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár 

6.45 +Anna, Alfréd o. Jozef 

17.00 +Zuzana o. Jozef 

28. 
ŠT  

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas 

6.45 +Anna, Jozef, Miroslav, Mária, Jozef o. Jozef 

17.00 +Mária o. Jozef 

29. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ  

OD MÄSA 

Svätý mučeník Kallinik 

6.45 +Vasiľ o. Jozef 

17.00 *Iveta, Valéria, Igor s rodinami o. Jozef 

30. 
SOB 

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci 

7.00 *Slávka s rod. o. Jozef 

31. 
 

ÔSMA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI   
Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža 

 Svätý a spravodlivý Eudokim 
8.00 sv. liturgia cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 sv. liturgia   o. Jozef 

17.30 sv. liturgia  o. Jozef 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia  o. Michal 

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 

Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po 
večernej liturgii o 18.00. 

 
 

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


0znamy 24.07.2022 
 

1.  Budúca nedeľa je 8. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. liturgie budú o 8.00 
cirkevnoslovanská, 10.00 a večer o 17.30. 

2. Dnes večerná sv. liturgia bude o 17.30. 
3. Spovedáme priebežne v týždni. 
4. Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu, štvrtok po večernej liturgii o 18.00. 
5. 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. 

6. Upratovať chrám budeme utorok  po rannej liturgii o 7.30. 
7. Prihlásení do Medžugoria môžu prísť vyplatiť púť a doplniť údaje. 
8. V nasledujúcom roku 2023 si pripomenieme sto rokov od narodenia siedmeho 
prešovského sídelného biskupa Mons. Dr.h.c. Jána Hirku. V tejto súvislosti vyšlo druhé 
vydanie jeho autobiografie POD OCHRANOU MÁRIE - PASTIER V SLUŽBE CIRKVI. Kniha nebude 

v bežnom predaji, ale záujemcovia ju môžu získať na Gréckokatolíckych farských úradoch za 
dobrovoľný príspevok pre občianske združenie: POKOJ A MILOSRDENSTVO. Keďže toto 
občianske združenie sa zaoberá zhromažďovaním a spracovaním dokumentov z novodobej histórie 
Gréckokatolíckej cirkvi, bude za príspevok považované aj poskytnutie materiálov z akýchkoľvek 
cirkevných akcií z minulosti a to až do roku 2002 včítane. Môže ísť o obrazové, zvukové, video, 
alebo listinné dokumenty. Poskytovateľ ich môže len zapožičať a po spracovaní mu budú vrátené.  
/Prípadné ďalšie informácie poskytne:  o. Andrej Rusnák, 0905/449751, email: o.rusnak@gmail.com/ 
 

Modlitba za rodinu  /Ján Pavol II./ 

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.  

 

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. 
 

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

