
Program  od 10.05.2020 do 17.05.2020  
 

10. NEDEĽA O SAMARITÁNKE  
Svätý apoštol Šimon Horlivec 

SV: LITURGIE: 8.00; 10.00 ; 17.30 
11. 
PO  

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov  
Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup 

6.45 +Juraj o. Martin 

17.00 +Ján, Júlia, Michal, Mária, Eva / +Vasil o. Tomáš 

12. 
UT  

Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, 
konštantínopolský patriarcha 

6.45 *za rodinu Prusákovu a Kolesárovu o. Martin 

17.00 *Martina, Marta  o. Jozef 

13. 
STR 

 

Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice 

6.45 +Juraj, Helena o. Jozef 

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

14. 
ŠT  

Svätý mučeník Izidor 

6.45 *Beáta, Peter, Peter o. Martin 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Mária, Michal, Juraj 

o. Jozef 
 

15. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

 

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký 
 Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca 

6.45 +Ján o. Tomáš 

17.00 *Milan o. Jozef 

16. 
SOB 

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého 

7.00  +Milan / +Ružena o. Jozef/ o. 
Martin 

17.30 Sv. liturgia s platnosťou za nedeľu  o. Jozef 

17. NEDEĽA O SLEPOM 
Svätý apoštol Andronik a spoločníčka 

8.00 Sv. liturgia /pre seniorov/ o. Tomáš 

10.00 
11.15 

Sv. liturgia  
Sv. liturgia – pre deti a  prvoprijímajúce deti s rodinami 

o. Jozef 

16.50 Akatist k Presvätej Bohorodičke o. Martin 

17.30 Sv. liturgia o. Martin 

8.30 Sv. liturgia - Pereš o. Martin 

Verejné bohoslužby sú obnovené pri dodržaní hygienických opatrení. 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

Slávnosť 1. Sv. prijímania sa prekladá na nový termín. 

Počas mája sa modlíme moleben k Bohorodičke ráno o 6.25 a večer po liturgii. 

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


 

OZNAMY 10.5.2020 
 

1. Budúca bedeľa 17. Mája  je  NEDEĽA O SLEPOM, v nedele liturgie o 8.00 
a 10.00, večer o 17.30. Navyše bude liturgia pre detia prvoprijímajúce deti 
o 11.15  a  v sobotu večer s platnosťou na nedeľu no 17.30 – prosíme, aby tí, čo 
budú v sobotu večer už nechali miesto ďalším , ktorí prídu v nedeľu na liturgiu. 

2. Bohoslužobný program, tak ako sme boli zvyknutí v týždni o 6.45 a 17.00.  
 
"Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú 
zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na 
bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude 
od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. 
Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a 
verejnoprávnych médií. 
 

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 

1.  Vstupovať do chrámu s ochranným rúškom na tvári, 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 vlasný 

dezinfekčný prostriedok. 

3. V chráme prosíme dodržiavať povinný odstup aspoň 2 metre. 

4.  V chráme sedenie iba na označených miestach červenou značkou. Rodina môže 

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

5. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ NA RUKU, PRETO JE POTREBNÉ PRED 

PRIJATÍM NAJSV. EUCHARISTIE DEZINFIKOVAŤ RUKY. Deti prichádzajú na sv. 

prijímanie s rodičmi. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať 

Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté 

prijímanie na záver - PO LITURGII. 

6. V miestnosti pre deti môže byť   iba jedna rodina s dieťaťom.  

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

fľaše.../ 

8. Chorí nemajú chodiť na bohoslužby  a tiež  tí, ktorí majú byť v povinnej karenténe. 


