
Program 11.2.2018 do 18.2.2018 
 

11. 
SYROPÔSTNA NEDEĽA  

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, 
učiteľa Slovanov 

12. 
PO 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

pôst 

Začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice 
 Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup 

6.45 +Juraj, Helena, Štefan 
6.15 a 16.30:  VEĽKOPÔSTNY MOLEBEN 

o. Jozef 

17.00 +Ladislav / *Michal, Mária o. Vojtech 

13. 
UT 

 

Náš prepodobný otec Martinián 

6.45 *Mikuláš, Mária  s rod. o. Jozef 

17.00 *Bratstvo sv. ruženca o. Vojtech 

14. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa  

Náš prepodobný otec Auxencius 

6.45 +Juraj o. Jozef 

 
17.00 

6.15 a 16.30:  KRÍŽOVÁ CESTA 
VPD +Andrej Mária a ich zosnulí rodičia 

o. Vojtech 

 

15. 
ŠT 

Svätý apoštol Onezim 

6.45 *Jaroslav  s rod. o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Michal panychída / * Mikuláš 

o. Vojtech 

16. 
PIA  

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci 

6.45 *Mária s rod. 
6.15 A 16.30: Bolestný ruženec 

o. Vojtech 

17.00 VPD +Ján o. Jozef 

17. 
SOB  

Pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón 

7.00 +Jozef, panychída o. Jozef  

18. 
.  

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  
Pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon 
8.00 Sv. liturgia  o. Vojtech 

10.00 Sv. liturgia  o. Vojtech 

16.45 Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma o. Vojtech 

17.30 Sv. liturgia  o. Vojtech 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia  o. Daniel 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

Piatok po rannej sv. liturgii budeme upratovať chrám. 
Utorok je biblická škola o 18.00. Štvrtok-modlitby matiek o 8.30. 

 



OZNAMY- 11.02.2018 
 

1. Budúcu nedeľu máme 1. PÔSTNU nedeľu. Liturgický program je nedeľný pri 
všetkých liturgiách bude zbierka na charitu. Dnes o 16.45. veľkopôstna večiereň  

2. Príprava detí na 1. Sv. spoveď pokračuje budúcu nedeľu po sv. liturgii o 10.00. 
3. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 

môžete v sakristii.  
4. Pozývanie na katechézy, ktoré sú stredu a piatok po večerných liturgiách. 
5. Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva mládež celého Slovenska na Národne stretnutie mládeže 

P18. Uskutoční sa v dňoch 26. - 29. júla v Prešove. Prihlasovací formulár spolu s podrobnými 
informáciami nájdete na www.narodnestretnutiemladeze.sk. Tí, ktorí chcú byť ubytovaní spolu s 

mladými Košickej eparchie, nech v prihlasovacom formulári uvedú názov skupiny AETÔS.  
Pozvanie na  nástenke. 

6. Pozývame na florbalový turnaj chlapcov a dievčat farností nášho 
protopresbyterátu, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. februára o 9.30 hod. Hrať sa 
bude v telocvični ZŠ v Rozhanovciach. Počet hráčov v poli je 4 + brankár.  Hrať 
budeme v 3. kategóriach:1. kategória: 1. - 4. Ročník 2. kategória: 5. - 8. Ročník 3. 
kategória: 9. ročník – vyššie. 

7.  Pozývame deti a mládež na farský karneval, ktorý bude dnes nedeľu 11.2. na fare 
od 14.30. Priniesť masky, dobrú náladu a niečo do agapé. 

8.  Pozývame všetkých priaznivcov cyrilo-metodského hnutia v Košiciach na 
spomienkový večer pri príležitosti 1149. Výročia blaženého skonu sv. Konštantína 
Filozofa, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. februára 2018 o 17 30 h v Chráme sv. Petra 
a Pavla v Košiciach – Terase. 

9. Zajtra 12. februára začíname veľký pôst pred Paschou, na tejto deň je 
predpísaný prísny pôst so zdržanlivosťou zdržanlivosť od mäsa, mlieka, 
vajíčok a mliečnych výrobkov a iba raz do dňa sa dosýta najesť. Tento 
prísny pôst zaväzuje od 14.-60. roku života. Ostatných -  nad 7 rokov  do 
14 rokov a nad 60 rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od vymenovaných jedál. 
Čas veľkého pôstu je časom, keď sú zakázané pre veriacich hlučné zábavy 
(napr. diskotéky) obmedzenie takých programov v televízii rozhlase, 
v počítači + internet a pod., ktoré narušujú charakter  pôstu. 

10. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od 
mäsa; stredy a piatky veľkého pôstu večerné liturgie budú Liturgie vopred 
posv. darov, menlivé časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA 
MODLITBA. 

11. 10. Pondelok sa pomodlíme veľkopôstny moleben, stredu krížovú cestu 
a piatok bolestný ruženec. 

12. Ak chcete našu farnosť podporiť cez 2% zo svojich už zaplatených daní, 
môžete tak urobiť cez OZ Peter a Pavol. Tlačivá sú na stolíkoch, aj na 
našom webe. 

13. Pomazanie chorých bude pondelok 5. marca 2018 po oboch sv. liturgiách. 
14. Aj v tomto roku Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila Pôstnu krabičku pre 

Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojim pôstnym 
darom môžete veľmi pomôcť africkým deťom a rodinám. PBZ 
 

http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/

