
Program 28.1.2018 do 4.2.2018 
 

28. 
NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI 

                                                        ZBIERKA NA GR. KAT. ŠKOLY A KATOLÍCKU UNIVERZITU 

29. 
PO 

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa 

6.45 +Vojtech o. Jozef 

16.20 
17.00 

Veľká večiereň 
+Ján, Mária, Ján 

o. Jozef 

30. 
UT 

SVIATOK 

Traja svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 
6.45 *Miroslav o. Jozef 

17.00 *Matej / *Miroslav o. Jozef 

31. 
STR  

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján 

6.45 *Natália o. Jozef 

16.00 
17.00 

VEČERADLO 
+Ľudmila, Štefan, Iveta 

 
o. Jozef 

1. 
ŠT 

Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; Svätý mučeník Tryfón 

6.45 +Demeter, panychída o. Jozef 

15.00 
16.20 
17.00 

ADORÁCIA 
Veľká večiereň 

*Mária / +Štefan, panychída 

o. Vojtech 

2. 
PIA  

SVIATOK 
VOĽNICA 

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA 
6.45 
7.40 

*Bratstvo Božského srdca Ježišovho, Svätenie sviec 

Utiereň sviatku 

o. Vojtech 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca, Svätenie sviec , Adorácia o. Jozef 

3. 
SOB  

Svätý a spravdolivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna 

Prvá zádušná sobota 

7.00 + Sv. liturgia za zomrelých s čítaním hramôt o. Jozef  

4. 
.  

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA  
8.00 Sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Vojtech 

17.30 Sv. liturgia s myrovaním o. Vojtech 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia s myrovaním, Svätenie sviec o. Vojtech 

8.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia s myrovaním  o. Pavol 

Štvrtok po rannej sv. liturgii budeme upratovať chrám. 
Utorok je biblická škola o 18.00. Štvrtok modlitby matiek o 8.30. 
Prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30. 



 

OZNAMY- 28.01.2018 
 

1. Budúcu nedeľu máme MÄSOPÔSTNU nedeľu. Liturgie ako v nedeľu, pri všetkých 
liturgiách bude myrovanie. Dnes poobede o 15.00 jed KORUNKA B. milosrdenstva 
s agapé. 

2. Dnes pri všetkých liturgiách je zbierka na gr. kat. školy a Katolícku univerzitu.  
3. Príprava detí na 1. Sv. spoveď pokračuje po liturgii o 10.00. 
4. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 

môžete v sakristii.  
5. Utorok máme sviatok Troch svätiteľov, liturgie ráno o 6.45 a večer o 17.00, 

večiereň bude pondelok o 16.20. 
6. Piatok máme sviatok Stretnutie Pána, liturgie ráno o 6.45 po liturgii je utiereň 

sviatku večer liturgia o 17.00, večiereň bude štvrtok o 16.20; je voľnica. Pri 
liturgiách po tropároch budeme svätiť sviece. 

7. Prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30. 
8. Sobotu 3. februára je 1. zádušná sobota, liturgia za zomrelých s hramotami bude 

o 7.00. Hramoty si môžete obnoviť v sakristii. 
9. Pozývanie na katechézy, ktoré sa začnú 31. Januára. Budú stredy a piatky aj počas 

pôstu. 
10. Pozývame mládež, ako súčasť Mládeže Košického protopresbyterátu na 4. odvážne TeVe s názvom "TeVe vs. 

Hrebienok”. Jedná sa o celodennú akciu, kde by sme chceli spoločne cestovať vlakom na Starého Smokovca, 

vyjsť na Hrebienok a spustiť sa sánkarskou dráhou dole. A tak dookola dokiaľ budeme vládať. Samozrejme na 

Hrebienku bude možnosť si pozrieť ľadové sochy, dať si čaj a vytvoriť spoločenstvo aj pri modlitbe. Ide nám o 

strávenie spoločného dňa, upevnenie vzťahov a možnosť vytvorenia si nových. Pozývame... 
Termín: sobota - 3. Február  Doprava a čas stretnutia: spoločne vlakom z vlakovej stanice. Stretnutie na 

vlakovej stanici by bolo 7.45 hod. Vlak odchádza o 8.07 hod. (smer Poprad - prestup v Poprade - smer Starý 

Smokovec) späť by sme sa vrátili, podľa záujmu a počasia, buď o 18.00 hod. alebo o 20.00 hod. (KE) 
Prihlásenie: cez vás (a vy dáte vedieť mne) alebo cez formulár: https://goo.gl/forms/yhZTDx703oavpFzu1 
Cena: pre mládež a deti s ISIC kartou alebo kartičkou na vlak - ZADARMO cesta, pre dospelých - 14 € 

spiatočná cesta + ak si nevezmeme vlastné sánky - na mieste za sánky 6-8 € na celý deň + peniaze na 

občerstvenie Potrebné veci:  - kartička poistenca - teplé oblečenie - väčšia desiata - teplý nápoj - vlastne sánky 

(ak má). Ďalšie info nájdete na Facebooku - Mládež Košického protopresbyterátu. 

11. Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva mladež celého Slovenska na Národne 
stretnutie mládeže P18. Uskutoční sa v dňoch 26. - 29. júla v Prešove. Prihlasovanie 
na P18 sa spusti 18. januára a prvých 24 hodín bude platiť mimoriadna cena 18 eur. 
Postupne cena narastie až do výšky 35 eur. Prihlasovací formulár spolu s 
podrobnými informáciami nájdete na www.narodnestretnutiemladeze.sk. Tí, ktorí 
chcú byť ubytovaní spolu s mladými Košickej eparchie, nech v prihlasovacom 
formulári uvedú názov skupiny AETÔS.  Pozvanie na  nástenke. 

12. Na stolíkoch nové číslo Slova a Naša katedrála. 
13.  Budúcu nedeľu 4. Februára ďakovná sv. liturgia -10.výročie povýšenia Gréckokatolíckej 

cirkvi na Slovensku na metropolitnú- v Ľutine o 10.00, bude aj priamy prenos - RTVS na 2. 
programe.  

 
 

 
 

 
 
 
 

https://goo.gl/forms/yhZTDx703oavpFzu1
http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/


 


