
Program  od 27.12.2020 do 03.01.2021  
 
 

27. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ  –  SV. ŠTEFAN 

LITURGIE:  7.00; 8.15; 10.00; 11.15; 16.00; 17.30 

28. 
PO  

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii 

6.45 +Mikuláš, Mária, Michal o. Pavol 

17.00 *Jozef s rod. / +Štefan o. Jozef /o. Roland 

29. 
UT  

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista 
 Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia 

6.45 +Juraj, Mária, Štefan, Alfréd, Anna o. Jozef 

17.00 +zomrelí z rod. Tkáčovej a Gazdíkovej o. Pavol 

30. 
STR 

Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska 

6.45 +zomrelí z rodín Sabovej a Petríkovej o. Roland 

17.00 +Jozef o. Tomáš 

31. 
ŠT  

 

 Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista 

6.45 Sv. liturgia   /* rod. Luteránova poďakovanie za dobrodenia/                 o. Roland 

15.30 
17.00 

Sv. liturgia ďakovná  
Sv. liturgia ďakovná /s platnosťou na sviatok/ 

o. Jozef 
o. Jozef 

1. 
PIA  

VOĽNICA 
 

Prikázaný 
sviatok 

OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA 
 Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa Cézarey kapadóckej 

8.00 
10.00 
11.15 
17.30 

Sv. liturgia /pre seniorov/                                      

Sv. liturgia 
Sv. liturgia /*Arcibratstvo sv. ruženca/ 

Sv. liturgia /*Bratstvo Božského srdca/ 

o. Jozef 

o. Jozef 

o. Tomáš 

o. Roland 

8.40 Pereš - Sv. liturgia                                    o. Roland  

2. 
SOB 

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež 

7.00 +Mária /FATIMSKÁ SOBOTA 6.30 – modlitba sv. ruženca/ o. Jozef 

3. NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM  
 Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios 

8.00 Sv. liturgia /pre seniorov/ o. Tomáš 

10.00 Sv. liturgia o. Jozef 

11.15 Sv. liturgia   o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia o. Roland 

8.40 PEREŠ - Sv. liturgia o. Roland 

Upratovať  chrám pred sviatkami budeme  UTOROK  PO  RANNEJ  SV.  LITURGII. 

Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe. 
VSTUP do chrámu len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez 

výdychového ventilu, šálom alebo šatkou. Prosím dezinfikovať si ruky pri vstupe do chrámu. 

NA SVIATOČNÉ  A NEDEĽNÉ  LITURGIE  BUDE  VSTUP NA  LÍSTKY .    
MÔŽETE SI ICH ZOBRAŤ V CHRÁME. 

WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

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


Oznamy 27.12.2020 
 

1. Program na tento týždeň je pre Vás vytlačený na stolíkoch a vzadu na laviciach. Ak by sa 
udiali nejaké zmeny súvisiace s pandémiou, ktoré by zasahovali do bohoslužieb, tak sa 
samozrejme aj program bude meniť   

2. Štvrtok na záver roka 31. decembra – ďakovné liturgie budú o 6.45, 15.30 a 17.00. 
3. Piatok 1. januára 2021 máme sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA 

A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; sv. liturgie budú o 8.00, 10.00, 11,15; večer o  17.30 – na 
všetky tieto liturgie sa dnes rozdávajú lístky.   
4.   Čas na súkromnú modlitbu pri jasličkách bude pred rannými a pred večernými 
liturgiami.  

5. Nedeľu 3. januára liturgie budú o 8.00, 10.00, 11,15; večer o  17.30. Lístky sa 
budú rozdávať 1. Januára na tieto nedeľné liturgie. 
6. Na sviatočné a nedeľné liturgie budú pre Vás pripravené lístky. Lístky budú 
v krabičkách vzadu na laviciach rozdelené podľa času liturgií - vždy iba na najbližší sviatočný 
deň, prípadne nedeľu. Berte si prosím, lístok iba pre seba a svojich domácich, nie pre 
susedov známych... Lístkami sa chceme rozdeliť čo najefektívnejšie na liturgie, aby sme 
dodržali počty a sedenie s rozostupmi kvôli našej bezpečnosti.  
7. Dary na Klokočov môžete  do konca roka obetovať osobne v sakristii. 
8. Kalendáre: V sakristii máme na predaj  knižné kalendáre. Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu 

prevziať kalendár a podielovú knihu. 

9. Stále platí dišpenz biskupov od nedeľnej a sviatočnej povinnosti. 
10. Prosíme a aj žiadame, aby ste presne zachovali sedenie v chráme v každej druhej lavici 
a medzi sediacimi musí zostať jedno miesto voľné, rodinní príslušníci z jednej domácnosti 
môžu sedieť spolu, využite aj stoličky v chráme a chór. Ak pre niekoho nezostane miesto, 
vopred sa ospravedlňujeme, prosíme, aby ste prišli na ďalšiu liturgiu.  
11. VSTUP DO CHRÁMU LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI rúškom, 
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou. Prosím dezinfikovať si ruky pri 
vstupe do chrámu. Prosíme o zachovávanie rozostupov 2 metre pri rozdávaní Eucharistie aj 
pri vstupe, ale hlavne pri odchode z chrámu. Prosíme, dodržiavajte hygienické zásady 
v chráme pre našu bezpečnosť. Do chrámu nemajú chodiť chorí, nachladení a tí, ktorí majú 
byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe. 
12. Upratovanie bude utorok po rannej liturgii. Vopred ďakujem za vašu ochotu pomôcť. 
13. Tento týždeň je prvopiatkový, samozrejme, že predvianočná spoveď platí aj za 
prvopiatkovú, netreba aj vzhľadom na situáciu ísť na prvopiatkovú spoveď.  Spovedať 
budeme aj po sviatkoch, ak niekto nestihol spoveď kvôli pandemickej situácii. Vianočný čas 
sa počíta od 15. novembra až do ukončenia sviatku Bohozjavenia -  14. Januára 2021. 

14. Prosím vždy si vypočujte oznamy a vezmite program, aby ste boli aktuálne informovaní. 
Oznamy a program je aj na webe a facebooku. 
15. Ďakujem všetkým za dodržiavanie pravidiel v chráme pre našu vlastnú 
bezpečnosť a prajem všetkým požehnané sviatky Ježišovho narodenia a veľa zdravia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 
 

1.  VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami /nos, ústa/ rúškom, respirátorom bez 

výdychového ventilu, šálom alebo šatkou ! / 
 

2. Pri vstupe do chrámu VŽDY POUŽITE DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA 

RUKY. /Aj v prípade, že máte vlastné rukavice. Veriaci si môžu nosiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok./ 

 

3. V CHRÁME IBA SEDENIE V KAŽDEJ DRUHEJ LAVICI, DODRŽAŤ 

SEDENIE S ODSTUPMI – medzi sediacimi musí byť voľné jedno 

miesto. Prosíme o dodržiavanie odstupov 2 metre pri vchádzaní 

a vychádzaní z chrámu, tiež pri podávaní sv. prijímania. Na 

bohoslužby prichádzajte 10 minút pred začiatkom, nie skôr. 

Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu. 
4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ LYŽIČKAMI. JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM 

NAJSV. EUCHARISTIE NA RUKU DEZINFIKOVAŤ  SI RUKY. Deti prichádzajú na sv. 

prijímanie s rodičmi.  
 

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

 

6. !! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí 

majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej  

karanténe.!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


