
Program  od 03.01.2021 do 10.01.2021  
 
 

3. 
NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM  

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios 

8.00: Sv. liturgia za veriacich farnosti,   Otvorený chrám:  15.00 – 17. 00 

4. 
PO  

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov 
 Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma 

 Sv. liturgia *Mária s rod, Anna, Štefan 

 Sv. liturgia +Jozef                                                      Otvorený chrám:  15.00 – 17. 00 

5. 
UT  

ZDRŽANLIVOSŤ 
OD MÄSA 

PÔST 

Predsviatok Osvietenia;  Svätí mučeníci Teopempt a Teónas;  Prepodobná Synkletika 

 
7.00 

Sv. liturgia /+Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena/ 
 

Kráľovské hodinky 1. a 3. čas 

15.00 Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, veľké svätenie vody /*Jana s rod., Lukáš/ 

6. 
STR 

Prikázaný 
sviatok 

 SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA 
JEŽIŠA KRISTA 

8.00 
 

Sv. liturgia za veriacich farnosti, veľké svätenie vody 
                                                                      Otvorený chrám:  15.00 – 17. 00 

7. 
ŠT  

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi 

 Sv. liturgia +Helena  

 Sv. liturgia +Štefan, rehoľná sestra Jeremia   

                                                                       Otvorený chrám:  15.00 – 17. 00 

8. 
PIA  

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač;  Naša prepodobná matka 
Dominika 

 Sv. liturgia  *Jozef s rod. 

 Sv. liturgia  +Helena 

                                                                       Otvorený chrám:  15.00 – 17. 00 

9. Svätý mučeník Polyeukt 

 Sv. liturgia *Alexej, Alexej,  Nikola 

10. NEDEĽA PO BOHOZJAVENÍ 
Náš otec svätý Gregor, nysský biskup; Prepodobný Domicián, meliténsky biskup 

8.00 Sv. liturgia za veriacich farnosti 
 

                                                      Otvorený chrám:  15.00  – 17.00 
 

Všetky bohoslužby od 1. do 24. januára sú bez účasti verejnosti. 
Upratovať  chrám budeme  UTOROK  o 8.00. 

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. 

Svätená voda od 6. januára bude pre vás pripravená v chráme 
v uzavretých fľašiach.  

Chrám  bude tento týždeň otvorený: pondelok, stredu, štvrtok, 
piatok  a nedeľu od 15.00 -17.00 

Domy a byty budeme svätiť počas celého roka podľa pandemickej situácie. 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

 

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


Oznamy  03.01.2021 
 

1. Program na tento týždeň je pre Vás vytlačený na stolíkoch a vzadu na laviciach.  

2. Všetky bohoslužby od 1. do 24. januára sú bez účasti verejnosti. 
3. Stredu 6. januára 2021 máme sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A 

SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; sv. liturgia so svätením vody bude o 8.00 bez účasti veriacich. 
Svätená voda od 6. januára bude pre vás pripravená v chráme v uzavretých fľašiach. 
V predvečer sviatku 5. januára je predpísaný pôst /iba raz dosýta sa najesť/ so zdržanlivosťou 
od mäsa, zaväzuje od 14. – 60. roka života. Iba zdržanlivosť od mäsa v tento deň zaväzuje od 7. 
do 14.roka života a starších ako 60 rokov. Liturgia Bazila Veľkého s večierňou bude o 15.00. 

4. Nedeľu 10. januára liturgie budú o 8.00.   
5. Kalendáre: V sakristii máme na predaj stolové a knižné kalendáre. Členovia Spolku sv. Cyrila 

a Metoda si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu. 

6. Stále platí dišpenz biskupov od nedeľnej a sviatočnej povinnosti. 
7. 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. 
8. Upratovanie bude utorok po rannej liturgii o 8.00. Vopred ďakujem za vašu ochotu 
pomôcť. 

9. Ak chcete podporiť finančne našu farnosť, môžete to urobiť darom na farský účet: 

IBAN:  SK51 0900 0000 0000 8212 8015 

10. Domy a byty budeme svätiť počas celého roka podľa pandemickej situácie.  
11. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje 
slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, BUDÚ vo všetkých slovenských diecézach a 
eparchiách OD 1. JANUÁRA AŽ DO 24. JANUÁRA 2021 POZASTAVENÉ VEREJNÉ SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962/1
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf


 

! 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.!! 
 

 

 

 

 

 

 

 


