
Program od 29.07.  do 05.08.2018 
 
 

29. 
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici 

Svätý mučeník Kallinik 

PO 
30. 

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci 

6.45 +Tatiana o. Jozef 

17.00 +Andrej, Anna /+Ľudmila, Iveta o. Jozef 

UT   
31. 

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža 
Svätý a spravodlivý Eudokim 

6.45 *Ľuboš, Daniel o. Jozef 

17.00 +Mikuláš, Anna / +Jozef, panychída o. Jozef 

ST 
1. 

Vynesenie úctyhodného a životodarného Kríža  
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar 

6.45 +Ladislav, panychída o. Jozef 

17.00 *Anna o. Jozef 

ŠT 
2. 

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana 

6.45 +Ján, Anna, Peter o. Jozef 

17.00 +Irena, panychída / +Alfréd o. Jozef 

PI 
3. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

Prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust 

6.45 * Bratstvo Božského srdca;    ADORÁCIA o. Jozef 

17.00 * Arcibratstvo sv. ruženca;     ADORÁCIA o. Jozef 

SO 
4. 

Siedmi svätí mladíci z Efezu 

7.00 +Michal, panychída o. Lukáš 

5. 
 

Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista; Svätý mučeník Eusignios 

8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia o. Jozef 

16.50 Veľká večiereň o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.00 PEREŠ - Sv. liturgia   o.  Voijtech 

Chrám upratujeme piatok po rannej sv. liturgii. 
Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej sv. liturgii. 
Prvopiatkový týždeň, spovedáme stredu, štvrtok a piatok ráno od 6.20, večer od 16.30. 

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

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


OZNAMY –  29.07.2018 

1. Budúcu nedeľu je JEDENÁSTA  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, liturgie ako 

v nedeľu.  

2. Farský tábor pre deti a mládež bude v Herľanoch – autobus odchádza o 9.00.  

3.  „Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozývame na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej 

cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma, ktorej vyvrcholením bude osobitná audiencia 

Svätého Otca Františka, ktorú udelí gréckokatolíckym pútnikom v sobotu 6. októbra 

2018. Oznamujeme vám, že hlavným bodom púte okrem audiencie Svätého Otca 

budú aj archijerejské sväté liturgie v sobotu 6. októbra a v nedeľu 7. októbra 

2018 v niektorých rímskych bazilikách. Zároveň vám dávame na známosť, že bude 

možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte aj letecky z Košíc, ktorej cenu vám zašleme už 

čoskoro.“  Program púte  autobusom aj letecky je vyvesený na  nástenke, ak chcete 

putovať, treba sa prihlásiť do 31. Júla 2018. 

4. Naša farnosť dostala nového kaplána o. Lukáša Mitra, od 1. augusta bude 

v našej farnosti. 

5. Prvopiatkový týždeň, spovedáme stredu, štvrtok a piatok ráno od 6.20, večer od 
16.30. 

6. Pre prihlásených na púť do MEDŽUGORIA, treba doplniť údaje do zoznamu 

a zaplatiť za púť.  

7. Blahorečenie Anna Kolesárovej bude 1. Septembra v Košiciach. Na nástenke je 

pozvanie a obrázky s modlitbou sú na stolíkoch.  Prihlásiť sa do skupiny do 31.7.! 

8. Ohlášky Ján Horňák. 

 

 

 

 

 

 


