
Program  25.08.2019 do 01.09.2019 
 

25. 11. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen 

Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; Svätý apoštol Títus 

26. 
PO 

Svätí mučeníci Adrián a Natália 

6.45 +Alfréd o. Lukáš 

17.00 *Marián, Zuzana o. Jozef 

27. 
UT  

Náš prepodobný otec Pimen 

6.45 *Mária s rod. o. Jozef 

17.00 *Lucia s rod. o. Lukáš 

28. 
STR  

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky 
 Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup 

 

6.45 +Júlia, Peter, Ján, Jozefína o. Lukáš 

16.20 
17.00 

Večiereň sviatku 
*rod. Cyprichova 

o. Jozef 

29. 
ŠT 

Zdržanlivosť 

od mäsa 
SVIATOK 

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO 
PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA 

8.00 Sv. liturgia   /*rod. Lackova/ o. Jozef 

17.00 Sv. liturgia o. Lukáš 

30. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa  

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, 
konštantínopolskí patriarchovia 

6.45 +zomrelí  z rodiny Luteránovej a Demjanovej o. Lukáš 

17.00 +Patrícia, Juraj o. Jozef 

31. 
SOB  

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky 

7.00 +Zuzana o. Jozef 

1. 
 

12. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 
Začiatok indiktu; Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky  

8.00 Sv. liturgia   o. Lukáš 

10.00 Sv. liturgia   o. Lukáš 

16.50 Večiereň  

17.30 Sv. liturgia   

8.00 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Michal 

9.00 KVP – Hemerkova 28, Košice o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII.  
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

 

 

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


OZNAMY – 25.8.2019 
 

1. Budúca nedeľa je 12. Nedeľa po Päťdesiatnici.  
2. Štvrtok 29. augusta máme sviatok Sťatie hlavy Jána Krstiteľa, liturgie: ráno 
o 8.00 s myrovaním, večer liturgia  o 17.00 s myrovaním. Večiereň sviatku bude 
stredu o 16.20. 
3. Príprava detí na 1. sv. prijímanie sa začína nedeľu 13.10.2019 o 10.00 sv. 
liturgiou a po nej stretnutím s rodičmi a deťmi.  
4. V sobotu 31. augusta 2019 sa uskutoční tradičná púť gréckokatolíkov Košickej 
eparchie do Mariapocsu. Hlavným slúžiteľom bude o.  archimadrita Jaroslav Lajčiak.  
Zapísať sa do zoznamu a zaplatiť cestovné 10 € môžete v sakristii. Autobus odchádza 
sobotu o 6.00 z parkoviska za naším chrámom.  
5. Pozývame na eparchiálnu odpustovú slávnosť v Košiciach - katerdrále  7. a 8. 
septembra 2019. 
6. V nedeľu 22.9.2019 sa uskutoční v Bratislave NPŽ. V rámci košických 
gréckokatolíckych farnosti, organizujeme spoločné putovanie na túto spoločenský 
veľmi významnú  a dôležitú akciu, na ktorej budeme môcť aj svojím postojom ohlásiť 
prirodzenú ochranu života od jeho počiatku, až po samotný koniec. Aby sa nám 
podarilo k vašej spokojnosti všetko organizačne zabezpečiť na tejto akcii, ktorej sa 
naposledy zúčastnilo cca 80 000 ľudí, prosíme vás, aby ste svoj predbežný záujem 
dnes prejavili zapísaním sa na predbežný zoznam. Na základe tohto predbežného 
záujmu, budeme môcť zabezpečiť v predstihu dostatočný počet autobusov a kňazov. 
Čo sa týka ceny za dopravu, urobíme všetko preto, aby sme s pomocou sponzorov 
a príspevkov cenu znížili tak, aby nebola záťažou pre žiadneho z účastníkov." 
7. Na stolíkoch je nové číslo Slova. 
 
 
 

 
 
 
 
 


