
Program  od 29.01.2023 do 05.02.2023 
 

 

29.  NEDEĽA O MÝTNOKOVI A FARIZEJOVI 
ZBIERKA NA PASTORÁCIU MLÁDEŽE 

30. 
PO 

 

SVIATOK 

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký,  
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 

6.45 *Ema s rod o. Roland 

17.00 *Ľudmila o. Tomáš 

31. 
UT   

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján 

6.45 *Jana, Martin, Tatiana, Andrej UPRATOVANIE  CHRÁMU o. Jozef 

17.00 *Veronika, Michal, Jakub, Nina, Richard o. Roland 

1. 
STR   

Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista;  Svätý mučeník Tryfón 

6.45 +Štefan, Anna o. Roland 

16.20 
17.00 

VEČIEREŇ SVIATKU 

+Jozef 

o. Jozef 

2. 
ŠT  

SVIATOK  

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA     
JEŽIŠA KRISTA;    myrovanie a svätenie sviec pri liturgii 

6.45 
7.40 

SV. LITURGIA  /*Ľubomír, Vladimír  s rod./ 

UTIEREŇ SVIATKU 

o. Roland 
o. Roland 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
SV. LITURGIA /*Mária/ 

 
 

 o. Jozef 

3. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ 

OD MÄSA 

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna 

6.45 *Bratstvo božského srdca Ježišovho; Adorácia o. Roland 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca;  Adorácia o. Jozef 

4. 
SOB 

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský;  Svätá mučenica Agáta 

7.00  +Michal / +Mária                     FATIMSKÁ SOBOTA o. Jozef 

5. 
 

 NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI 
 

8.00 sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 sv. liturgia          Príprava detí na prvú sv. spoveď              o. Jozef 

16.45 
17.30 

večiereň 
sv. liturgia  

o. Roland 

o. Roland 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia  o. Roland 

Našu farnosť môžete finančne podporiť cez účet:  SK 51 0900 0000 0000 8212 8015 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk; grkatkezapad.webnode.sk 

BOHOSLUŽBY NAŽIVO cez TV ANTIK /e-kostoly/ - ALEBO: http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 

Spovedáme ráno od 6.30, večer od 16.30.  STRETKO DETÍ bude04.02.2023 o 18.00. 

http://www.kezapad.grkatke.sk/
http://grkatkezapad.webnode.sk/
http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8


Oznamy 29.01.2023 
 

1. Budúcu nedeľu 5. februára  máme NEDEĽU o márnotratnom synovi, sv. liturgie budú o 
8.00, 10.00, po nej príprava detí a aj stretnutie s rodičmi, večer o 16.45 večiereň 17.30.  

2. Dnes o 15.00 bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a po skončení bude aj agapé 
na fare. O 16.45 veľká večiereň. Dnes je ZBIERKA NA PASTORÁCIU MLÁDEŽE, po liturgii. 

3. Stretko detí bude piatok o 18.00 na fare. 
4. Pred 15. rokmi, 30. januára 2008, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na 

metropolitný stupeň. V rámci tejto reorganizácie bol Apoštolský exarchát v Košiciach povýšený na 
eparchiu. Túto udalosť si pripomenieme v nedeľu 29. januára 2023 v Košiciach. Hlavným momentom 
nedeľnej spomienky bude slávenie archijerejskej svätej liturgie za účasti Mons. Nicolu Girasoliho, 
apoštolského nuncia na Slovensku, v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach so začiatkom 
o 10.30.  

5. Zajtra 30.1.2023  máme sviatok Troch svätiteľov, liturgie budú o 6.45 a o 17.00. 

6. Štvrtok 2.2.2023 máme sviatok STRETNUTIE PÁNA, sv. liturgie s myrovaním 

a svätením sviec budú o 6.45 a 17.00. Utiereň bude po rannej liturgii a večiereň sviatku 
stredu o 16.20. 

7.  Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa môžete 
v sakristii alebo priamo na  nástenke. 

8. Bohoslužby z nášho chrámu sú vysielané naživo cez TV ANTIK /ekostoly/ a tiež živé vysielanie je na 
http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 – treba si túto adresu zadať do VLC alebo iného 
prehliadača v počítači.  On line liturgie sú podľa bohoslužobného programu.  

9.   V  roku 2023 si pripomenieme sto rokov od narodenia siedmeho prešovského sídelného biskupa Mons. Dr.h.c. 

Jána Hirku. V tejto súvislosti vyšlo druhé vydanie jeho autobiografie POD OCHRANOU MÁRIE - PASTIER V SLUŽBE 

CIRKVI. Kniha nebude v bežnom predaji.   

10. V našej farnosti február marec plánujeme manželské večery pre manželov, je to osem 

večerov spojených so spoločnou večerou, manželským časom a dialógom. Pozývame 

manželov, aby sa prihlásili čím skôr / do konca januára/. 

11.   Prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6.30, večer od 16.30.   

12. 1. zádušná sobota bude 10.2.2023, hramoty si môžete obnoviť v sakristii. 

 

Modlitba za rodinu 

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. 

Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, 

ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu 

generáciu svätyňou lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život. 

Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky 

pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú 

oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. 

Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky 

slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby 

svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. 

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.   

                                                                                                                                                                                                                       

/Ján Pavol II./ 
 
 

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8

