
Program od 04.11. do 11.11.2018 
 

4. Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
                 Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup a Hermaios, presbyter   

PO 
5. 

 

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma 

6.45 *Jana o. Lukáš 

17.00 *Ján, Helena s rod. o. Jozef 

UT   
6. 

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup 

6.45 +Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena o. Jozef 

17.00 +Karol o. Lukáš 

ST 
7. 
 

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny 
 Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion 

6.45 +Ján, Mária, Dušan o. Jozef 

16.20 
17.00 

VEČIEREŇ SVIATKU 
+Peter / + Juraj, panychída 

o. Lukáš 

ŠT 
8. 

SVIATOK 

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam 

6.45 
7.40 

* Na úmysel 
Utiereň sviatku 

o. Lukáš 

16.00 
17.00 

Adorácia 
*Margita / *Milan s rod. 

o. Jozef 

PI 
9. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

Naša prepodobná matka Matróna 

6.45 +Michal, Helena a ostatní zomrelí z   rodiny o. Lukáš 

17.00 +kňaz Gabriel o. Jozef 

SO 
10. 

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci 

7.00 +Juraj / +Oľga, Michal o. Jozef 

11. 
 

Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici 
 Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent. Svätá mučenica Štefánia;  Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský 

                                           ZBIERKA Podporný fond Košickej eparchie 

8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia - PRÍPRAVA DETÍ NA 1. SV. PRIJÍMANIE o. Lukáš 

16.50 Večiereň o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia   o. Lukáš 

10.00 KVP – Dorka Hemerkova 28  - Sv. liturgia   o. Pavol 

Chrám upratujeme piatok po rannej sv. liturgii.  
Štvrtok o 8.30 stretnutie matiek, piatok o 18.00 stretnutie detí a mládeže  

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

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


OZNAMY – 4.11.2018 

1. Budúcu nedeľu je 25.  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, liturgie ako v nedeľu, proi 

všetkých liturgiách bude zbierka na podporný fond eparchie. 

2. Piatok pozývame deti a mládež na „stretko“, bude  piatok po večernej  liturgii 

na fare. 

3. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje 11. novembra po liturgii 

o 10.00. 

4. Štvrtok 8. novembra máme sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a 

ďalším beztelesným mocnostiam, liturgie ráno o 6.45, utiereň sviatku o 7.40, večer 

liturgia o 17.00; večiereň sviatku bude stredu o 16.20. 

5. Biblická škola je utorok pred večernou liturgiou o 15.45. 

6. Do 8. novembra môžeme získať plnomocné odpustky pre duše v očistci za 

podmienky, že prijmeme Eucharistiu pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca 

a navštívime  

7. Po rodinách našej farnosti putuje IKONA KLOKOČOVSKEJ Panny Márie, rozpis je 

na  nástenke, môžete sa zapísať. Týždeň od 2. do 8. decembra nechajte voľný, lebo 

v tomto termíne v našej farnosti budeme mať veľkú putujúcu IKONU KLOKOČOVSKEJ 

Bohorodičky. Preto na modlitbách sa budeme stretávať v chráme. 

8. Večere milosrdenstva – katedrála 11. Novembra o 18.00. 

9. Mládež Košického protopresbyterátu pozýva všetkých mladých vo veku od 13 
do 20 rokov na TeVi 2, ktorého témou bude: "Láskou k môjmu JA". Uskutoční sa 16. - 
18. novembra v Centre pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. Cena víkendu je 20 €.  

Spôsob prihlásenia, ako aj ďalšie informácie získate u svojho kňaza lebo na 
facebookovej stránke Mládež Košického protopresbyterátu. 

10. V nedeľu 11. novembra 2018 uplynie 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Tak ako pred 

100 rokmi aj v súčasnosti si celá Európa pripomenie túto udalosť vyzváňaním zvonov, ktoré má byť 

vyjadrením vďačnosti Bohu a radosti z ukončenia veľkého krviprelievania. Po súhlase vladyku Milana 

Chautura sa aj Košická eparchia pripojí k tejto iniciatíve a preto v nedeľu 11. novembra 2018 o 13:30 

hod. budú vyzváňať zvony aj na chrámoch Košickej eparchie. 

11. Fórum života  pozýva na VEČERY MILOSRDENSTVA, ktoré sa aj tento rok chystajú v šiestich 
slovenských mestách. Fórum života v spolupráci s Radou pre rodinu KBS a  miestnymi farnosťami 
pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud nenarodených detí, aby prišli na tieto chválové 
stretnutia poďakovať Bohu za dar života, modliť sa za úctu ku každému človeku od počatia a 
odprosovať za hriechy národa proti životu - 11. novembra o 18.00 hod. Košice, Katedrála narodenia 
Presvätej Bohorodičky. 

 

 

 

 



Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva  pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:  

1. „Pod ochranu tvoju sa utiekame, Panenská Bohorodička, 

prosbami našimi, nepohŕdaj v našich potrebách, ale 

vysloboď nás z každého nebezpečenstva, JEDINÁ ČISTÁ A 

POŽEHNANÁ.“ 

2. „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám 

ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne 

prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža 

nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana 

a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po 

svete. Amen.” 

 


