
Program od 09.12. do 16.12.2018 
 

9. 
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  

Náš prepodobný otec Patapios 

PO 
10. 

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugrat 

6.45 +Juraj, panychída o. Lukáš 

17.00 +Vasiľ / +Juraj, Anna o. Jozef 

UT   
11. 

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik 

6.45 *Marta s rod. o. Lukáš 

17.00 +Michal / +Amália Gerzaničová o. Jozef 

ST 
12. 

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup 

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

16.00 
17.00 

VEČERADLO 
*Alžbeta s rod. 

o. Jozef 

ŠT 
13. 

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest 

6.45 *Helena  s rod. o. Lukáš 

15.00 
17.00 

Adorácia 
*Za bratstvo sv. ruženca - členov živých ruží 

 
o. Jozef 

PI 
14. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik 

6.45 +Jozef, Peter, Vojtech o. Jozef 

17.00 +Margita o. Lukáš 

SO 
15. 

Svätý hieromučeník Eleuterios; Náš prepodobný otec Pavol z Latry  
Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup 

7.00 +Adrián o. Jozef 

16. 
 

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV 

8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia     PRÍPRAVA DETÍ NA 1. SV. PRIJÍMANIE o. Jozef 

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 večernej 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 – 09.12.2018 

1. Budúcu nedeľu je Nedeľa sv. Praotcov, liturgie ako v nedeľu.  

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

na fare. Piatok pozývame aj rodičov na predvianočný punč a predvianočné stretnutie 

s kreatívnymi dielňami. 

3. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje po liturgii o 10.00. 

4. Biblická škola utorok o 16.40. 

5. Na predaj v sakristii máme knižné kalendár po 3€, stolový kalendár 2€. Členovia 
Spolku Sv CaM si môžu o  prebrať svoje kalendáre  a knihy. 
6. Dary na vianočnú výzdobu môžete darovať do pokladničky vpredu chrámu. PBZ 
7. Aj tento rok budeme pripravovať darčeky pre deti v gréckokatolíckych 

farnostiach na Ukrajine, balíčky treba doniesť do 10. Decembra.  
8.   V nedeľu 23. decembra bude spoločná spoveď pred sviatkami Narodenia 

Pána. 
9. Dnes v našom chráme pri liturgii o10.00 bude spievať katedrálny zbor 

z Ruského Kerestura, po liturgii budú mať 20 minútový koncert. Dnes nebude 
príprava detí na 1. Sv.prijímanie, pokračujeme o týždeň. 

10.  Už druhý v poradí Formačný večer (nielen) pre mladých  s názvom ZATIAHNI  
Uskutoční sa v stredu, 12. decembra o 18.00 hod. v DKC Veritas na Dominikánskom 
námestí. Hosťom tento krát bude o. Jozef Maretta. Večer s hosťom, diskusia na 
zaujímavé témy, hudobný hosť, 2 hodiny času, príjemné prostredie... Pozývam naozaj 
všetkých. Vstupné bude dobrovoľné. Získané peniaze zo vstupného pôjdu na podporu 
mládeže v našom dekanáte.  
11. Pozývame mladých do BUDAPEŠTI na VIANOČNÉ TRHY. Toto TeVe sa uskutoční 
v sobotu, 15. decembra. Cestovať budeme vlakom, ktorý premáva denne tam aj 
späť. Predpokladaný odchod z Košíc je o 6:02 a príchod do Budapešti o 9:30. 
Odchod z Budapešti je o 18:25 a príchod do Košíc je o 21:59. Cena spiatočného lístka 
je 20 €. Tento vlak je povinne miestenkový, takže bude potrebné sa nám nahlásiť do 
budúcej nedele, 9. decembra. Prihlasovanie na toto TeVe bude 
cez vyplnenie formuláru, ktorý od zajtra nájdete tu: www.aetos.sk/teve Ďalšie info 
nájdete na Facebooku: Mládež Košického protopresbyterátu. Každého prihláseného 
osobne kontaktujeme mailom v utorok, 11. decembra s presnými informáciami. 

12.  Chcem sa poďakovať všetkým , ktorí ste chodili  aj bv týždni na obnovu pred 
ikonou Klokočovskej Bohorodičky. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aetos.sk/teve


 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Litija, 2. hlas: Svaty veľkňaz Mikulaš, * Kristus Boh ťa dal 

za priklad viery * a za vzor svatosti 

tvojim ovečkam. * V Myrach 

si širil voľu myra * a svojou 

naukou si všetkych osvecoval. * 

Bol si obrancom vdov a sirot. * 

Preto pros aj za spasu našich 

duši. 

Otče Mikulaš, bohate su Myry, 


