
Program  od 26.04.2020 do 03.05.2020  
 

26. NEDEĽA MYRONOSIČIEK 
Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup 

27. 
PO  

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný  

16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 
6.45 *Marek o. Jozef 

17.00 +Mária  /+ Ján, Ján, Anna o. Martin 

28. 
UT  

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros; Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián 

16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 
6.45 +za zomrelých z rodín Kraľovej, Planej, Bruňovej o. Martin 

17.00 +Jozef, Marta, Katarína, Mária o. Jozef 

29. 
STR 

 

Deviati svätí mučeníci z Kyzika; Prepodobný Memnón Divotvorca 
16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 

6.45 *Anna 80.nar. o. Jozef 

17.00 +Zuzana, Pavol o. Martin 

30. 
ŠT  

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa 

16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 
6.45 *Helena 80.  nar. o. Martin 

16.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Zuzana / * Emma, Jana, Gabriel 

o. Jozef 
 

1. 
PIA 

VOĽNICA 
 

Svätý prorok Jeremiáš 

 16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 
6.45 *Bratstvo Božského srdca o. Jozef 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca o. Martin 

2. 
SOB 

Náš otec svätý Atanáz Veľký 

7.00  *Katarína o. Jozef 

3. NEDEĽA O PORAZENOM  
Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov 

spoločného života 

8.00 Sv. liturgia bez účasti veriacich   /* Za veriacich  farnosti/ 

9.00 – 11.00 Chrám otvorený na tichú modlitbu 

15.00 – 16.30 
       17.00 

Chrám otvorený na tichú modlitbu 
                 Večiereň 

Všetky bohoslužby sú slúžené bez účasti veriacich. 
PONDELOK  –  PIATOK  CHRÁM OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU: 16.00 – 17.00. 
PRIAME PORENOSY BOHOSLUŽIEB SÚ NA   WWW. LOGOS.TV 

RODINY POZÝVAME K DOMÁCEJ SPOLOČNEJ MODLITBE 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

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


Nedeľné liturgické čítania:  Čítanie zo skutkov apoštolov  (Sk 6, 1 – 7) 

      V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom 
obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je 
správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi 
seba sedem osvedčených mužov, plných Svätého Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa 
budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“ Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si 
Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, 
prozelytu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo 
a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. 

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Marka   (Mk 15,43 – 16,8) 

   V tom čase prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel 
k Pilátovi a požiadal o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už 
mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna 
a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Mária 
Jozesova sa pozerali, kde ho uložili. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome 
nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu 
a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu od hrobu?” Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; 
bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha 
a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal 
zmŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred 
vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.’” Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza 
a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. 

 Slovo k nedeli myronosičiek 

         Po prečítaní evanjelia povieme, že tieto ženy myronosičky boli odvážne. Ak hovoríme 
o odvahe, treba vedieť, čo je odvaha. Možno nájdeme veľa definícií odvahy, ale pomôcť 
nám môže aj tento citát: „Na začiatku nie je veľký rozdiel medzi zbabelcom a odvážnym 
človekom. Jediný rozdiel je v tom, že zbabelec načúva svojmu strachu a riadi sa ním, zatiaľ 
čo odvážny človek strach odloží nabok a ide vpred. Odvážny človek sa vydá do neznáma 
napriek všetkým obavám“ Možno, ešte jedno zastavenie pri odvahe., Nie je odvaha ako 
odvaha. Niekto je odvážny a stále hovorí pravdu, teda prekonáva strach z toho, ako bude 
pravda prijímaná a z iného pohľadu niekto prekoná strach a ide kradnúť. Človek môže 
odvahou prekonávať strach, ktorý mu bráni v konaní dobra. Na druhej strane „odvahou“ 
človek stratí zábrany, a začne konať aj morálne zlo, teda hriech.  
   Ako boli odvážne myronosičky z evanjelia, určite prekonali strach zo stráže pri hrobe, 
strach z veľkého kameňa, ktorým bol hrob zatvorený... Svoj strach prekonali, ale hľadali 
stále iba mŕtveho Ježiša. Pri hrobe dostávajú otázku: „Prečo hľadajú živého medzi 
mŕtvymi?“ Majú opäť byť odvážne prekonať strach a hovoriť apoštolom o živom Ježišovi. 
Tak ich k tomu poveril anjel pri hrobe. Prázdny hrob odvahu žien pri hľadaní mŕtveho Pána 
mení na výzvu opäť byť odvážne a hovoriť o živom Ježišovi. Na všetko treba byť odvážny, to 
znamená prekonať svoj strach. Aj my v týchto dňoch, máme byť odvážni a prekonávať svoj 
strach. Aj my všetci dostávame poslanie ako myronosičky. Máme prekonať strach zo smrti 
a byť odvážni v hľadaní života. S kým iným najlepšie prekonáme strach a naučíme sa 
odvahe, ak nie s Ježišom, ktorý zvíťazil nad smrťou a hriechom.  Veď on hovorí aj nám: 
„Dúfajte, JA SOM premohol svet.“ /Jn16,33/ 
 



Duchovné prijímanie 

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej Eucharistii skutočne prítomný. 
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky 
svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej 
príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keď Ťa teraz sviatostne 
nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho 
srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu, teraz 
i vždycky i na veky vekov. Amen. 

NÁŠ CHRÁM BUDE OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU  

PONDELOK  –  PIATOK :       16.00 – 17.00 

ROZPIS INTENCIÍ BUDE ZVEREJNENÝ NA NÁSTENKE, 

ÚMYSLY LITURGIÍ SÚ SLÚŽENÉ PODĽA PORIADKU, AKO 
BOLI ZAPÍSANÉ.   

Liturgie sú bez účasti veriacich do odvolania. 

Budúca nedeľa 3. mája 2020 je NEDEĽA O PORAZENOM, sv. liturgia 
bude o 8.00 slúžená za veriacich farnosti. 

Chrám v nedeľu otvorený doobeda 9.00 – 

11.00 a od 15.00 – 16.30 na tichú modlitbu. 
 

SVÄTÁ SPOVEĎ                  

Drahí veriaci, tento rok na základe inštrukcií Apoštolského stolca, KBS a Gréckokatolíckej 
eparchie Košice ohľadom slávenia tohoročných obradov Veľkej noci nie je možné 
organizovať tradičné veľkonočné spovedania, pri ktorých by nevyhnutne dochádzalo k 
zhromažďovaniu väčšieho počtu veriacich v chrámoch.  

V mimoriadnych okolnostiach, ak sa chce niekto vyspovedať, je potrebné telefonicky 
kontaktovať kňaza. 

Počas telefonátu je potrebné zistiť: 

- či daný človek nebol v posledných dvoch týždňoch v zahraničí; 
- či nebol v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí; 



- či nejaví známky akéhokoľvek respiračného ochorenia. 
Na ľudí, ktorí boli v zahraničí sa vzťahuje povinná karanténa po dobu 14 dní od 
ich príchodu do krajiny. 

Následne si možno dohodnúť miesto a čas, udelenia sviatosti zmierenia. 
Najlepšie je dohodnúť si svätú spoveď vonku pri dodržaní všetkých hygienických opatrení 
/rúško, vzdialenosť ľudí.../.  

Tel. čísla kňazov farnosti:                          farská kancelária: 055 6421 712 

o. Jozef Miňo: 0911 711 322                    o. Martin Demo: 0910 787 052   

o. Tomáš Muszka: 0918 364 890             o.  Pavol Imrich: 0905 649 335 

Paschálny čas, kedy Cirkev odporúča prijať sviatosť zmierenia, je od 
pondelka po Syropôstnej nedeli až do sviatku Zostúpenia Svätého 
Ducha. Po skončení pandémie a mimoriadneho stavu bude dostatok 
možností na sviatostnú spoveď. Spoločne sa modlíme, aby nám Pán 
doprial čím skôr naplniť túžbu po spovedi a Eucharistii. 

 
Veriaci, ktorý do chrámu vstúpi, sa tam môže 

súkromne pomodliť. 
! PROSÍME  DODRŽIAVAŤ ! 

1.  Vstupovať do chrámu na modlitbu s ochranným rúškom na tvári, 

alebo so zahalenými ústami a nosom. 

2. Pri vstupe použite dezinfekčný prostriedok na ruky. 

3. V chráme prosíme dodržiavať povinný odstup aspoň 2 metre. 

4.  V chráme môže byť spolu najviac 10 osôb na modlitbu. 

5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. 

modlitebné knižky, fľaše.../ 


