
Program  od 09.08.2020 do 15.08.2020  
 

9. DESIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Svätý apoštol Matej         Zbierka na podporný fond eparchie  

SV. LITURGIE: 8.00; 10.00 ; 17.30     
10. 
PO  

 

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec 

6.45 +Anna o. Jozef 

17.00 +Ján, Mária, Igor, Ján, Júlia, Vasiľ o. Tomáš 

11. 
UT  

Svätý mučeník Euplos 

6.45 *Anna o. Jozef  

17.00 +Andrej, Helena, Michal o. Tomáš 

12. 
STR 

 

Svätí mučeníci Fótios a Anikét; Nášprepodobný otec Maxim Vyznávač 

6.45 +Mikuláš, Mária, Mikuláš, Mária o. Jozef 

17.00 Júlia, Peter o. Tomáš 

13. 
ŠT  

 

Zakončenie sviatku Premenenia Pána 

6.45 +Juraj o. Jozef 

17.00 *Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca o. Tomáš 

14. 
PIA  

Zdržanlivosť 

od mäsa 

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
Svätý prorok Micheáš; Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca 

Teodóza, pečerského igumena omécius 

6.45 +Andrej, Mária, Ján, Zuzana, Helena o. Jozef 

16.20 
17.00 

Veľká večiereň 
+Veronika  

o. Tomáš 

15. 
SOB 

PRIKÁZANÝ  

SVIATOK 

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

8.00 Sv.  liturgia *Za veriacich farnosti o. Jozef 

17.30 Sv.  liturgiou /*Ján  s rod./ o. Tomáš 

16. JEDENÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
8.00 Sv. liturgia s myrovaním o. Tomáš 

10.00 Sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

16.50 
17.30 

Večiereň 
Sv. liturgia s myrovaním 

o. Tomáš 
o. Tomáš 

8.30 Sv. liturgia s myrovaním - Pereš o. Peter 

Upratovať chrám budeme piatok po rannnej sv. liturgii. 
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou. 

Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii. 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

 
 

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


OZNAMY 09.08.2020 
 

1. Budúcu nedeľu 16. augusta júla  je 11. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. 
liturgie o 8.00 , o 10.00 ; večer o 17.30.  Pri všetkých liturgiách bude 
myrovanie. 

2. Dnes  pri všetkých liturgiách bude zbierka na podporný fond eparchie. 
3. Dnes je večiereň o 16.50. 
4. Sobotu máme prikázaný sviatok  Nanebovzatie Panny Márie o 8.00 a 17.30, 

večiereň s bude piatok o 16.20. 
5. Spovedáme priebežne pol hodinu pred liturgiou každý deň. 
6.  Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii. 
7. Pozývame aj na odpust do Klokočova, ktorý bude v obmedzenom režime, 

v sobotu pre večernej sv. liturgii o 20.00 náš bohoslovec Miroslav Házy 
prijme diakonské svätenie. 

8. OHLÁŠKY: Sviatosť kňazstva na stupni diakonátu prijme Miroslav Házy, náb. gr. kat., 
bývajúci v Košiciach, syn rodičov Miroslava a Kataríny, dňa 15. augusta 2020 
v Klokočove. Ohlasuje sa to po 3x 

 
 

Časopis Cesta 

Už viac ako 15 rokov v uliciach mesta stretávame distributérov časopisu cesta. Je to mesačník o kvalite života. 

Tento časopis vydáva Gréckokatolícka charita v Prešove s cirkevným schválením. Je to katolícky časopis, 

ktorého cieľom je evanjelizovať a rozširovať obzor čitateľov v oblasti - duchovnej, sociálnej, odbornej ako sú 

výchova detí v rodine, liečba rôznych závislostí - komunikácia, zdravotný štýl a mnohé iné. Prinášame 

reportáže, svedectvá, zaujímavé články o prírode a ľuďoch, ktorí sa zapísali do histórie. Pripravujeme 

rozhovory so zaujímavými osobnosťami a odborníkmi, snažíme sa vyvracať mýty a predsudky spoločnosti a 

kladieme dôraz na to, že je potrebné žiť evanjelium každý deň a stavať na kresťanských hodnotách celý svoj 

život.  

Kúpou časopisu podporíte ľudí bez domova, ktorým sa z rôznych dôvodov nedarí nájsť si prácu. Takýmto 

spôsobom si chcú zarobiť na živobytie. Je to konkrétna pomoc konkrétnemu človeku.  

 
 

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 

1.  Vstupovať do chrámu s ochranným rúškom na ústach a nose, alebo so zahalenými 

ústami a nosom. 

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 sedenie DO ŠACHOVNICE je dobrovoľné. 

 Rodina môže sedieť bez odstupu spolu. Stáť počas liturgie sa môže aj pred chrámom.  

4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ AJ LYŽIČKAMI aj NA RUKU, PRETO JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM 

NAJSV. EUCHARISTIE DEZINFIKOVAŤ RUKY. Deti prichádzajú na sv. prijímanie s rodičmi.  

5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. modlitebné knižky, fľaše.../ 

6. Na bohoslužby  nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej  karanténe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


