
PPPrrrooogggrrraaammm      oooddd   222666...000111...222000222000   dddooo   000222...000222...222000222000   
 

222666... NNNEEEDDDEEEĽĽĽAAA   OOO   ZZZAAACCCHHHEEEJJJOOOVVVIII      
NNNáááššš    ppprrreeepppooodddooobbbnnnýýý    ooottteeeccc   MMMaaakkkaaarrriiiooosss   EEEgggyyyppptttssskkkýýý,,,   ZZZbbbiiieeerrrkkkaaa    nnnaaa   gggrrr...    kkkaaattt...   ccciiirrrkkkeeevvvnnnééé   ššškkkooolllyyy 

27. 
PO 

 

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca 
svätého Jána Zlatoústeho 

6.45 *rehoľná sestra Regina o. Martin 

17.00 +Mária, Mária, Juraj, Juraj o. Tomáš 

28. 
UT 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky 

6.45 +Anna, Juraj, panychída o. Jozef 

17.00 +Katarína, Juraj o. Michal 

29. 
STR 

 

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa 

6.45 *Lucia, Júlia, Lukáš, Max, Mila o. Martin 

16.20
17.00 

VEĽKÁ VEČIEREŇ  

+Juraj 
o. Tomáš 
o. Stanislav 

30. 
ŠT 

SVIATOK 

 

TTTrrraaajjjaaa   sssvvvääätttííí   sssvvvääätttiiittteeellliiiaaa,,,   vvveeeľľľkkkííí   vvveeeľľľkkkňňňaaazzziii   

   BBBaaazzziiilll   VVVeeeľľľkkkýýý,,,   GGGrrreeegggooorrr   TTTeeeooolllóóóggg   aaa   JJJááánnn   ZZZlllaaatttoooúúússstttyyy   
6.45 Sv. liturgia /*Mária/ o. Martin 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
Sv. liturgia  /*Juraj / *Dávid/ 

o. Jozef 
o. Tomáš 

31. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa 

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján 

6.45 +Stanislav o. Tomáš 

17.00 +Zuzana o. Martin 

1.  
SOB 

Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; Svätý mučeník Tryfón 

7.00 +Vasil, panychída o. Jozef 

2. 
 

NNNEEEDDDEEEĽĽĽAAA   OOO   MMMÝÝÝTTTNNNIIIKKKOOOVVVIII   AAA   FFFAAARRRIIIZZZEEEJJJOOOVVVIII   
SSSTTTRRREEETTTNNNUUUTTTIIIEEE   NNNÁÁÁŠŠŠHHHOOO   PPPÁÁÁNNNAAA,,,   BBBOOOHHHAAA   AAA   SSSPPPAAASSSIIITTTEEEĽĽĽAAA   JJJEEEŽŽŽIIIŠŠŠAAA   KKKRRRIIISSSTTTAAA 

8.00 Sv. liturgia s myrovaním a svätením sviec o. Martin 

10.00 Sv. liturgia s myrovaním a svätením sviec o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Tomáš 

17.30 Sv. liturgia s myrovaním a svätením sviec o. Tomáš 

8.30 PEREŠ- Sv. liturgia s myrovaním a svätením sviec  o. Daniel 

10.00 Sv. liturgia s myrovaním a svätením sviec  
KVP Centrum Dorka – Hemerkova 28  

o. Pavol 

Chrám tento týždeň upratujeme piatok po večernej sv. liturgii. 

UTOROK O 18.00 POZÝVAME NA BIBLICKÚ ŠKOLU. 
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

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


OZNAMY 26.01.2020 
1. Budúca nedeľa Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi, zároveň máme sviatok   

SSSTTTRRREEETTTNNNUUUTTTIIIEEE   PPPÁÁÁNNNAAA, liturgický program je nedeľný, pri všetkých sv. liturgiách bude 
myrovanie a svätenie sviec počas tropárov na liturgii. 
2. Dnes je zbierka na gr. kat. cirkevné školy. PBZ 
3. Dnes o 15.00 pozývame na modlitbu korunky B. milosrdenstva a po 
modlitbovom stretnutí bude agapé v pastoračnej miestnosti s prezentáciou o farskej 
charite. Dnes o 16.50 večiereň 

4. Príprava detí na 1. Sv. prijímanie pokračuje dnes po sv. litugii o 10.00, budúcu 
nedeľu 2. Februára sú polročné prázdniny a ani príprava nebude. 8. Februára bude 
stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi aj rodičmi. 
5. Štvrtok máme sviatok Troch svätiteľov, liturgie ráno o 6.45 a večer o 17.00, 
večiereň sviatku bude  stredu o 16.20. 
6. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 
môžete v sakristii alebo priamo na  nástenke. 
7. Utorok bude biblická škola o 18.00, štvrtok od 15.00 bude adorácia. Piatok 
stretko pre deti a mládež nebude, lebo sú polročné prázdniny. 
8. 15. Februára je 1. zádušná sobota, hramoty si môžete obnoviť v sakristii. 

9. Mládež Košického protopresbyterátu pozývam mladých na TeVe VI. - Laser 
TeVe game. Uskutoční sa v pondelok, 3. februára. Začiatok bude na sv. liturgii v 
katedrále o 17.00 hod. Je potrebné prihlásiť sa cez FORMULÁR: www.aetos.sk/teve. 
Bližšie informácia nájdete na plagáte alebo na facebookovej stránke Mládeže 

Košického protopresbyterátu. 
10. Deti pozývame na florbalový turnaj, prihlásiť sa trteba v sakristii. 
10. na stolíkoch je nové číslo Slova. 
 

Drahí veriaci, členovia spoločenstva Gréckokatolíckej eparchie Košice. 
    Dňa 20. januára 2020 napoludnie bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca 
Františka, ktorý vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej 
eparchie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, doterajšieho sekretára Kongregácie pre východné 
cirkvi. Vladyka Milan Chautur ako eparchiálny biskup týmto bude mať po svojom 
boku arcibiskupa, ktorý bude napomáhať dobru našej miestnej Cirkvi 
v administratívnej oblasti. Svätému Otcovi Františkovi vyjadrujeme vďačnosť za 
prejavenú dôveru a starostlivosť o našu miestnu Cirkev. Obom našim 
preosvieteným biskupom k ich spoločnému dielu vyprosujeme požehnanie Božie 
a ochranu Presvätej Bohorodičky, ktorej Jubileum 350. výročia zázraku v Klokočove 
si v tomto roku pripomíname. Na mnohaja i blahaja lita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aetos.sk/teve


 

Zádušné soboty v roku 2020: 
 
1. zádušná sobota - 15. február 
2. zádušná sobota -   7. marec 
3. zádušná sobota - 14. marec 
4. zádušná sobota - 21.marec 
5. zádušná sobota - 30. Máj 
 

Sv. liturgie za zomrelých s čítaním 
hramôt vždy o 7.00 hod. 

 


