
Program od 08. do 15.07.2018 
 
 

8. 
Siedma nedeľa po Päťdesiatnici 

 Svätý veľkomučeník Prokop 

PO 
9. 

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup 

6.45 +Jozef o. Jozef 

17.00 +Ivana, Ján, Štefan o. Jozef 

UT   
10. 

Prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský 

6.45 +Juraj o. Jozef 

17.00 +Štefan, Juraj, Mária o. Jozef 

ST 
11. 

Svätá všechválna mučenica Eufémia 
 Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena 

6.45 +Anton o. Jozef 

17.00 *Anna o. Jozef 

ŠT 
12. 

 

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios; Prepodobný otec Michal Maleinský 

6.45 *Matej o. Jozef 

17.00 +Michal, panychída o. Jozef 

PI 
13. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi 
 Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky 

6.45 *Andrea, Tomáš, Marián o. Jozef 

17.00 *Bratstvo sv. ruženca – za členov živých ruží farnosti o. Jozef  

SO 
14. 

Svätý apoštol Akvila 

7.00 +Ján, Mária, Jozef o. Jozef 

15. 
 

Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov 

 Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír 

8.00 Sv. liturgia  o. Stanislav 

10.00 Sv. liturgia o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Vojtech 

17.30 Sv. liturgia  o. Vojtech 

8.00 PEREŠ - Sv. liturgia   o. Jozef 

Chrám upratujeme štvrtok po večernej sv. liturgii. 
Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po 

večernej sv. liturgii o 18.00 hod. 
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

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


OZNAMY –  08.07.2018 

1. Budúcu nedeľu je osma NEDEĽA 8. PO PÄŤDESIATNICI, liturgie ako v nedeľu. 

2. Farský tábor pre deti a mládež bude v Herľanoch 30.7 až 3.8.2018. Cena 60 Eur. 

Prihlásiť sa čím skôr. 

3. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva všetkých mladých na Letné 

stretnutie mládeže CAMP eparchie 2018. Bude sa konať na Hatfe v štyroch 

turnusoch. Všetky potrebné informácie a spôsob prihlásenia nájdete u svojho kňaza, 

aj na  nástenke. 

4. Je 50 rokov od obnovenia gr. kat. cirkvi, pri tejto príležitosti vyšla kniha-zborník 

referátov o jubileu obnovenia našej cirkvi, budeme ju prezentovať počas odpustu 

štvrtok a piatok, zborník si môžete kúpiť po liturgiách - cena 7 eur. 

5. LITURGIE NA PEREŠI budú počas leta o 8.00;. 

6. Ďakujem všetkým za prípravu na odpust, za dary na kvety , uporatovanie 

spev...PBZ 

7. „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.“ 

8. Naša farnosť dostala nového kaplána o. Lukáša Mitra, od 1. Augusta bude 

v našej farnosti. 

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

a zaplatiť za púť.  

 

 

 

 

 

 


