
Program 4.3.2018 do 11.3.2018 
 

4. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – KRÍŽUPOKLONNÁ 

5. 
PO 

Svätý mučeník Konón 

6.45 +Juraj o. Jozef 

17.00 *Mirko/ +Ladislav o. Vojtech 

6. 
UT 

 

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria 

6.45 +Andrej o. Jozef 

17.00 +Štefan, Peter, Anna / +Irena o. Vojtech 

7. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa  

Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, 
Eugen, Aiterios a ďalší 

6.45 *Martin o. Jozef 

 
17.00 

6.15 a 16.30:  KRÍŽOVÁ CESTA 
VPD *Magdaléna 

o. Vojtech 

8. 
ŠT 

Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup 

6.45 +Júlia, Pavlína, Karol o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Jaroslav, Marta 

o. Vojtech 

9. 
PIA  

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey 

6.45 +Anna, Ján, Anna, Peter 
6.15 A 16.30: JEŽIŠOVA MOIDLITBA 

o. Jozef 

17.00 VPD  *Marcel s rod. a Roman  s rod. o. Vojtech 

10. 
SOB  

ŠTVRTÁ  ZÁDUŠNÁ SOBOTA 
7.00 +Za zomrelých s čítaním hramôt o. Jozef  

11. 
.  

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA  
Pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík 

8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

16.45 Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma o. Vojtech 

17.30 Sv. liturgia  o. Vojtech 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia  o. Vojtech 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

Štvrtok po večernej sv. liturgii budeme upratovať chrám. 
Utorok po liturgii pôstna katechéza. Štvrtok modlitby matiek o 8.30. 

Pomazanie chorých budeme vysluhovať pondelok 5. marca po oboch sv. 
liturgiách. 



 

OZNAMY- 04.03.2018 
 

1. Budúcu nedeľu máme 4. PÔSTNU  nedeľu. Liturgický program je nedeľný.  
2. Dnes o 16.45 veľkopôstna večiereň. 
3. Sobotu 10. marca je 4. Zádušná sobota, sv. liturgia s čítaním hramôt bude o 7.00. 
4. Príprava detí na 1. Sv. spoveď pokračuje dnes po sv. liturgii o 10.00. 
5. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 

môžete v sakristii.  
6. Pozývanie na neokatechmenátne katechézy, ktoré sú stredu a piatok po večerných 

liturgiách. Tento týždeň katechézy budú venované sviatosti zmierenia. 

7. Pozývame na veľkopôstne katechézy, ktoré sa budú konať každý druhý utorok 
po sv. liturgii v chráme v rámci biblickej školy. Téma na tento utorok: Nedele 
predpôstneho a pôstneho obdobia.  

8. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od 
mäsa; stredy a piatky veľkého pôstu večerné liturgie sú Liturgie vopred 
posv. darov, menlivé časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA 
MODLITBA. 

9. Stredu sa pomodlíme pred liturgiami krížovú cestu a piatok Ježišovu 
modlitbu. 

10. Ak chcete našu farnosť podporiť cez 2% zo svojich už zaplatených daní, 
môžete tak urobiť cez OZ Peter a Pavol. Tlačivá sú na stolíkoch, aj na 
našom webe. 

11. Pomazanie chorých budeme vysluhovať zajtra pondelok 5. marca 2018 po 

oboch sv. liturgiách, podmienky: byť v milosti B. posväcujúcej, vek nad 60 r. 
raz v roku, alebokto je chorý tak aj mladší ako 60 , ludia  pred operáciou... 

12. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva v mene vladyku Milana všetkých 
mladých na Kvetný víkend 2018. Uskutoční sa v dňoch 23. - 25. 03. v Trebišove. 
Prihlásiť sa môžu mladí od 14 rokov prostredníctvom prihlasovacieho 
formulára. Ten spolu s ďalšími informáciami nájdete na www.aetos.sk Plagát 
akcie si môžete pozrieť na nástenke.  

13. Nové Slovo. Nový marcový misionár. 
14. 16. Marca o 18.00 v našom chráme bude krížová cesta so skupinou 

Anastasis.  
15. Nás zbor pri našom chráme hľadá a pozýva nových členov, ktorí sa chcú 

venovať liturgickému spevu. Stretnutie zboru je dnes poobede o 15.00, 
pozývame nových záujemcov, pozvanie je vyvesené aj na  nástenke. Nácvik je 
dnes o 15.00 a nedeľu 18. marca O 15.00. 

 
 
 
 
 
 

http://www.aetos.sk/


 
 
 

 

Čítanie z knihy Genezis.    /Gn 8, 4 – 21a/ 

V siedmom mesiaci, v dvadsiaty siedmy deň mesiaca, koráb zastal na vrchu 
Ararat. Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň 
desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov. A keď uplynulo štyridsať dní, 
Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, a vypustil krkavca, aby videl, či sa 
vody stiahli. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. Po ňom 
vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. Ale keď holubica 
nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, 
lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju 
k sebe do korába. Potom čakal ďalších sedem dní a opäť vypustil z korába 
holubicu. A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v zobáku mala 
čerstvú olivovú ratolesť. Tu Noe poznal, že vody zo zeme zmizli. Čakal však 
ešte ďalších sedem dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa už k nemu 
nevrátila. V šesťstoprvom roku Noemovho života, v prvom mesiaci, v prvý 
deň mesiaca, vyschli vody na zemi. Tu Noe odstránil strechu korába, aby 
videl, a zemský povrch bol suchý. V druhom mesiaci, v dvadsiaty siedmy deň 
mesiaca bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noemovi: Vyjdi z korába ty aj 
tvoja žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov s tebou! A vyveď všetky druhy 
živočíchov, ktoré sú s tebou: vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa plazia po 
zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a napĺňali zem. Vyšiel teda Noe 
a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s ním; všetka zver, všetky plazy 
a všetko vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na zemi, vyšlo podľa svojich druhov 
z korába. Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo 
všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. I zavoňal Pán 
príjemnú vôňu. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Čítanie z knihy Prísloví  /Prís 10,31 – 11,12/ 

Ústa spravodlivého rodia múdrosť, lež jazyk úlisný odrežú. Pery 
spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti. Falošná 
váha oškliví sa Pánovi, páči sa mu spravodlivé závažie. Príde pýcha, príde aj 
hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných. Statočných vedie bezpečne 
ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť. V deň hnevu 
nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou. 
Bezúhonnému rovná cestu jeho spravodlivé konanie, bezbožník však padne 
pre svoju vlastnú bezbožnosť. Statočných vyslobodzujú ich spravodlivé 
počiny, vierolomníci sa však lapia vo svojich náruživostiach. Keď zomrie 
bezbožný človek, zomiera aj nádej, očakávanie bohatstva vyjde navnivoč. 
Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a na jeho miesto nastúpi bezbožný. 
Pokrytec ničí ústami svojho blížneho, spravodlivých však vyslobodí 
poznanie. Zo šťastia spravodlivých sa mesto napĺňa jasotom a zo zániku 
bezbožných sa ozýva plesaním. Mesto sa dvíha požehnaním statočných, 
ústami nestatočných sa však nivočí. Svojím blížnym pohŕda ten, kto rozum 
potratil, rozumný človek však mlčí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


