
Program  od 29.08.2021 do 05.09.2021 
 

29. 

Zdržanlivosť 

od mäsa 

14. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA 
JÁNA 

30. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia 

PO  6.45 +Anna, Andrej, Helena, Andrej o. Jozef 

17.00 *Helena s rod. o. Tomáš 

31. 

UT  

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky 

6.45 +Mária, Viktor, Anna, Anton o. Jozef 

  17.00 +Mária, Dušan o. Jozef 

1. 
STR 

Začiatok 
indiktu 

Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky 
 Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén 

6.45 +Erika o. Jozef 

17.00 +Anízia, Jozef o. Roland 

2. 

ŠT  

Svätý mučeník Mamant; Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarch 

6.45 *Alexej, Eva o. Roland 

17.00 +Stanislav o. Tomáš 

3. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa 

 Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup 
 Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého 

6.45 *Bratstvo Božského srdca Ježišovho   Adorácia o. Roland 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca,                     Adorácia  o. Jozef 

4. 

SOB 

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie;  Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha 

7.00 +Július                                             /fatimská sobota/ o. Jozef 

5. 
 

15. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu 
7.00 

8.15 

sv. liturgia   

sv. liturgia    /pre zaočkovaných/ 

o. Jozef 

o. Tomáš 

10.00 sv. liturgia   o. Tomáš 

16.50 

17.30 

akatist k Presvätej  Bohorodičke 

sv. liturgia    

o. Roland 

o. Roland 

8.30 PEREŠ  sv. liturgia   o. Roland 

Upratovať  chrám budeme UTOROK  po rannej sv. liturgii. 
Vstup do chrámu vždy iba s prekrytými hornými dýchacími cestami. 

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/ a www. kezapad.grkatke.sk 

ALEBO AJ TU:    http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 

! Všetky sv. liturgie sú vždy pre všetkých veriacich / so zapísaním sa do zoznamu/,  
sv. liturgia o 8.15 v nedeľu je pre zaočkovaných ! 

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


Oznamy 29.08.2021 
 

1. Nedeľa 5. septembra je 15. nedeľa po Päťdesiatnici; sv. liturgie budú o 7.00, 
8.15, o 10.00, večer o 17.30, o 16.50 bude akatist - vysielané budú naživo cez 
TV ANTIK /ekostoly/ a tiež živé vysielanie je na www. kezapad.grkatke.sk.  

2. Všetky sv. liturgie sú vždy pre všetkých VERIACICH /so zapísaním sa do 
zoznamu/,  iba sv. liturgia o 8.15 v nedeľu je pre zaočkovaných.  

3. Upratovať chrám budeme v UTOROK po rannej liturgii.  
4. Je prvopiatkový týždeň, spovedáme  počas celého týždňa priebežne 30 min. 

pred liturgiou aj počas liturgií . 
5. Náboženstvo aj tento školský rok budeme vyučovať na všetkých školách 

ako minulý školský rok. 
6. Príprava detí na 1. Sv. prijímanie začne nedeľu 10. Októbra po liturgii o 

10.00.  
7. Príprava dospelých na krst, birmovania a prijatie Eucharistie začne 23. 

Septembra o 18.00 vo farskej kancelárii. 
8.  „Drahí bratia a sestry, bola spustená elektronickjá registrácia na stretnutie s pápežom 

Františkom. Pre nás gréckokatolíkov je to zvlášť stretnutie pri sv. liturgii sv. Jána 
Zlkatoústeho, ktorú bude pápež slúžiť v Prešove 14.9.2021 o 10.30. Záujemcovia o toto 
eucharistické stretnutie (ktorí spĺňajú stanovené podmienky), sa môžu zaregistrovať na tomto 
linku: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/presov/ - tým, ktorí sa nevedia 
zaregistrovať veľmi radi pomôžeme s registráciou po liturgiách v týždni.  

                 Z košických farnosti sú objednané autobusy na ktoré sa môžete prihlásiť u nás   

         v chráme – zapísať sa do zoznamu  vzadu na lavici meno priezvisko a telefonický 

kontakt. Autobusy budú vypravené z jednotlivých farnosti. Miesto a čas odchodu vám 

budú oznámené po zaplatení cestovného v sakrestii vášho farského chrámu od 1. - 11. 

septembra 2021. Cestovné sú 4 eura (deti do 12. rokov zadarmo). PRIHLÁSIŤ SA 

MÔŽETE DO dnes - 29. AUGUSTA 2021 (vrátane), nakoľko po tomto dátume 

rezervované autobusy prepustíme ďalším farnostiam. Podľa aktuálnych informácii, 

účastnici stretnutia budú rozdelení do sektorov podľa príchodu až na mieste, teda tí 

z autobusu budú spolu.“ 

 Vzadu  na  nástenke je oznam a dá sa na autobusy prihlásiť aj elektronicky cez lin 

uvedený  na  nástenke. 
Stále sa dá prihlásiť do služby dobrovoľníka pri návšteve Pápeža v Prešove. https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagátoch 

na výveske."  

9. Budúci týždeň je eprachiálny odpust aj v košickej katedrále, program duchovnej 
obnovy aj odpustu je na  nástenke.  

10. Modlitba cirkvi na Slovensku za cestu Svätého Otca: 

„Dobrotivý Bože,  ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa,  

aby nás viedli na ceste za Ježišom. 

Prosíme ťa na ich príhovor 

za Svätého Otca Františka a za nás všetkých, 

aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. 

Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra 

posilnil vo viere, predovšetkým v to, 

že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán, 

je pre každého cestou, pravdou a životom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“   

https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/presov/
https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik


Bratia a sestry, od apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka v našej krajine nás delia už iba 

dva týždne. Ďakujeme vám, že sta sa už do Prešova mnohí prihlásili. Každý deň pribúdajú 

ďalšie počty tých, ktorí sa postupne prihlasujete prostredníctvom elektronickej registrácie, 

ktorá naozaj nie je náročná a trvá chvíľu.  

Naďalej pozývame aj vás, ktorí ste sa ešte neprihlásili, aby ste registráciu neodkladali. 

Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk, alebo 

prostredníctvom našich oficiálnych stránok. Po nejakom čase od registrácie, po kontrole 

v NCZI, Vám príde jedinečný QR kód a vytlačíte si vstupenku, ktorá platí spolu s občianskym 

preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registráciou, zaiste vám pomôžu vaše 

deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti. 

Pozvaní sme všetci – gréckokatolícki a rímskokatolícki veriaci, veriaci iných cirkví, 

Prešovčania, obyvatelia iných miest a obcí, všetci ľudia dobrej vôle rôznych vekových 

kategórií.  

Vstup do areálu bude otvorený od 2:00 hod. v noci a uzatvorený o 8:00 hod., teda približne 

dve hodiny pred plánovaným príchodom pápeža.  

Odporúčame využiť autobusy, ktoré sú objednané vo farnostiach a posilnené a špeciálne 

vlakové spoje. Prípadne použijete osobné autá, pre ktoré budú tiež vyhradené odstavné 

parkoviská. Začiatkom týždňa, teda v najbližších dňoch, bude zverejnená aj dopravná mapa. 

Kyvadlová doprava a mestská hromadná doprava v Prešove bude zdarma. Všetky prípadné 

otázky adresujte na zverejnený link pre Prešov na stránke www.navstevapapeza.sk.  

   Dobrovoľníkov pre Prešov už máme približne 700, teda ešte stále potrebujeme aspoň 200. 

Služba dobrovoľníka je aj pre 16 a 17 ročných mladých ľudí s písomným súhlasom 

zákonného zástupcu, ale aj pre všetkých mladých, strednú generáciu, ba aj seniorov, ktorí 

môžu pomôcť. Ak sa prihlásite ešte dnes (v nedeľu 29. augusta) do 15:00, budete zaradení 

do zlosovania mien všetkých doteraz prihlásených dobrovoľníkov o dve vstupenky pre 

vašich blízkych do VIP sektora.  

Registrácia už prebieha aj pre gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, zasvätené osoby, 

aj VIP (pozvaných hostí).   

V utorok 14. septembra budú mať gréckokatolícke a rímskokatolícke školy na území 

Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Košického arcibiskupstva, ale aj školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, mesta Košice a Prešovského a Košického 

samosprávneho kraja VOĽNO. Niektoré stredné školy budú mať voľno aj v pondelok 13. 

septembra.   Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej 

a farskej rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca. Od 1. septembra bude 

súčasťou našej duchovnej prípravy aj 12 katechéz, jedna na každý deň do začiatku pápežskej 

návštevy.      
 

Modlitba k sv. Jozefovi: Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe 
Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru ; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, 
blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, 
milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen. 
 

http://www.navstevapapeza.sk/
http://www.navstevapapeza.sk/


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./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 
 

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

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./V CHRÁME DODRŽAŤ SEDENIE 

S ODSTUPMI. Prosíme o dodržiavanie odstupov 2 metre pri vchádzaní a vychádzaní 

z chrámu, tiež pri podávaní sv. prijímania.  

3. Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu. 

4. !! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť 

v povinnej alebo dobrovoľnej  karanténe.!! 

Na liturgii podľa COVID AUTOMATU máme 70 miest 
na sedenie a 50 na státie. /nedeľné liturgie:; 7.00; 

8.15 zaočkovaní,  10.00; a 17.30 / 
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou. 

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

Všetky sv. liturgie sú vždy pre VŠETKÝCH 
VERIACICH /so zapísaním sa do zoznamu/,  iba sv. 
liturgia o 8.15 v nedeľu je pre zaočkovaných.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

