
Program 11.3.2018 do 18.3.2018 
 

11. 
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA  

Pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík 

12. 
PO 

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý 
Gregor Dialogos, rímsky pápež 

6.45 *Eva o. Jozef 

17.00 +Irena / +Anna o. Vojtech 

13. 
UT 

 

Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského 
patriarchu 

6.45 +Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena o. Jozef 

17.00 *Za bratstvo sv. ruženca(členov živých ruží)/+Ľudmila, Iveta o. Vojtech 

14. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa  

Náš prepodobný otec Benedikt 

6.45 +kňaz Štefan, Klára o. Vojtech 

 
17.00 

6.15 a 16.30:  Kánon sv. Andreja Krétskeho 
VPD +Iveta 

o. Jozef  

15. 
ŠT 

Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho 

6.45 +Michal, Helena a ostatní zomrelí z rod. o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Elena, Ján, Vlastimil 

o. Vojtech 

16. 
PIA  

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätí mučeníci Sabinus a Papas 

6.45 +Jozef, Anna 

6.15 a 18.00: Krížová cesta - BOHOSLOVCI 

o. Vojtech 

17.00 VPD  +Jozef, Anna, ich zomrelí rodičia o. Jozef 

17. 
SOB  

Akatistová sobota 

6.30 
 7.00 

Akatist k Presvätej Bohorodičke 
+Ladislav 

o. Jozef  

18. 
.  

PIATA PÔSTNA NEDEĽA  
Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup. Prepodobná Mária Egyptská 

ZBIERKA- POMOC PRERNASLEDOVANÝM KRESŤANOM A VOJNOVÝM UTEČENCOM 

8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

16.45 Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma o. Vojtech 

17.30 Sv. liturgia  o. Vojtech 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia  o. Vojtech 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

Štvrtok po večernej sv. liturgii budeme upratovať chrám. 
Utorok po liturgii pôstna katechéza. Štvrtok modlitby matiek o 8.30.  



 

OZNAMY- 11.03.2018 
 

1. Budúcu nedeľu máme 5. PÔSTNU  nedeľu. Liturgický program je nedeľný. Pri 
všetkých liturgiách bude zbierka- POMOC PRERNASLEDOVANÝM KRESŤANOM 

A VOJNOVÝM UTEČENCOM. 
2. Dnes o 16.45 veľkopôstna večiereň. 
3. Sobotu 17. marca akatistová sobota o 6.30 bude akatist k Presv. Bohorodičke.  
4. Príprava detí na 1. Sv. spoveď pokračuje dnes po sv. liturgii o 10.00. 
5. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 

môžete v sakristii.  
6. Pozývanie na neokatechmenátne katechézy, ktoré tento týždeň budú stredu 

a štzvrtok. Tento týždeň katechézy budú venované Božiemu slovu. 

7. Pozývame na veľkopôstne katechézy, ktoré sa budú konať každý druhý utorok 
po sv. liturgii v chráme v rámci biblickej školy. Téma na tento utorok:  

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

9. Stredu sa pomodlíme pred liturgiami časť veľkého kajúceho kánonu, a piatok Krížovú 

cestu – piatok 16. Marca o 18.00 v našom chráme bude krížová cesta so 
skupinou Anastasis.  

10. 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. 

11. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva v mene vladyku Milana všetkých 
mladých na Kvetný víkend 2018. Uskutoční sa v dňoch 23. - 25. 03. v Trebišove. 
Prihlásiť sa môžu mladí od 14 rokov prostredníctvom prihlasovacieho 
formulára. Ten spolu s ďalšími informáciami nájdete na www.aetos.sk Plagát 
akcie si môžete pozrieť na nástenke.  

12. Nové Slovo. Nový marcový misionár. 
13. Nás zbor pri našom chráme hľadá a pozýva nových členov, ktorí sa chcú 

venovať liturgickému spevu. Stretnutie zboru je dnes poobede o 15.00, 
pozývame nových záujemcov, pozvanie je vyvesené aj na  nástenke. Nácvik je 
dnes o 15.00 a nedeľu 18. marca O 15.00. 

14. Budúcu sobotu 17. Marca máme futbalový turnaj pre deti zákl. škôl. Pozývame 
na tento turnaj. 
 
 

http://www.aetos.sk/

