
Program  od 11.04.2021 do 18.04.2021 
 

11. DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE – O TOMÁŠOVI 
 

10.00   –  sv. liturgia 

15.00 – 16.55 chrám otvorený  
12. 

PO  

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, párijský biskup 
 

 17.00 

15.00 – 16.55  chrám otvorený  

+Helena / +Ján 

13. 

UT  

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci 
 

  17.00 

15.00 – 16.55  chrám otvorený  

*Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca/ +Anna, panychída 

14. 

STR 

Svätý Martin vyznávač, rímsky pápež 

 

17.00 

15.00 – 16.55  chrám otvorený 

+Juraj, Micha / +Stanislav 

15. 

ŠT 

 Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim 
 

17.00 
15.00 – 16.55  chrám otvorený 

+za duše, na ktoré si nikto nespomína/ *Mária, Jozef 

16. 

PIA 
Zdržanlivosť 

od mäsa 

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia 
 

17.00 
    15.00 – 16.55    chrám otvorený 

+Ján, Mária, Dušan / +zomrelí z rodiny Piňkovej a Bobrikovej 

17. 

SOB 

Prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akkakios 

7.00  *Peter, Marta, Eliška, Adam 

18. 

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH  

10.00  - sv. liturgia 

15.00 – 17.00 chrám otvorený 

VŠETKY BOHOSLUŽBY SÚ ZATIAĽ BEZ ÚČASTI VEREJNOSTI. 
Upratovať  chrám budeme UTOROK   o 8.00. 

Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe. 
VSTUP do chrámu od 15. marca iba s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a 

dezinfikovať si ruky pri vstupe do chrámu. 

Našu farnosť môžete finančne podporiť cez účet:  SK 51 0900 0000 0000 8212 8015 

WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 
Tel. čísla kňazov  farnosti:                               farská kancelária: 055/6421 712 

o. Jozef Miňo: 0911 711 322                      o. Roland Nosov:  0902 551 997 

                   o. Tomáš Muszka: 0918 364 890               o.  Pavol Imrich: 0905 649 335 

BOHOSLUŽBY NAŽIVO cez TV ANTIK /e-kostoly/ a www. kezapad.grkatke.sk  

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


Oznamy 11.04.2021 
 

1. Všetky bohoslužby sú zatiaľ bez účasti verejnosti, od 19. apríla budú zmeny 
pravidiel pre slávenie verejných bohoslužieb. Budeme včas informovať, ako sa 
budú sláviť liturgie v našej farnosti.  

2. Nedeľa 18. apríla bude NEDEĽA  O MYRONOSIČKÁCH, sv. liturgia za veriacich bude 
o 10.00 vysielaná naživo cez TV ANTIK /ekostoly/ a tiež živé vysielanie je na www. 
kezapad.grkatke.sk.  

3. Dnes o 12.00 sa pripojíme k veriacim Slovenska modlitbou panychídy za obete 
pandémie. 

4. Po dohode s kňazmi je možnosť individuálne požiadať o duchovnú a pastoračnú 
službu. Chrám bude každý deň mimo soboty otvorený od 15.00 do 16.55. 

5. Stále platí dišpenz o. biskupov od nedeľnej a sviatočnej povinnosti. Bohoslužby môžeme 

sledovať cez médiá  

6. VSTUP DO CHRÁMU od 15. marca LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI 

CESTAMI  RESPIRÁTOROM FFP2 bez výdychového ventilu. Prosím dezinfikovať si ruky pri vstupe 

do chrámu. Prosíme o zachovávanie rozostupov 2 metre pri rozdávaní Eucharistie aj pri vstupe, ale hlavne pri 
odchode z chrámu. Prosíme, dodržiavajte hygienické zásady v chráme pre našu bezpečnosť. Do chrámu 
nemajú chodiť chorí, nachladení a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe. 

7. Ak chcete podporiť našu farnosť 2% zo svojich už zaplatených daní, môžete taj urobiť 

cez OZ Peter a Pavol. Tlačivá sú na webe farnosti  aj v chráme. PBZ. 

8. Ak chcete podporiť finančne našu farnosť, môžete to urobiť darom na farský 

účet:  IBAN:  SK51 0900 0000 0000 8212 8015    Ďakujeme  všetkým darcom. 

9. AKO ZÍSKAŤ ODPUSTKY POČAS ROKU SV. JOZEFA 
Pápež František vyhlásil rok sv. Jozefa, ktorý bude trvať do 8. decembra 2021 a bude oslavou 150. 

výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi. Pri tejto príležitosti pápež František 

prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov. Tu sú 

možnosti ako: 

1. Rozjímanie nad modlitbou Otče náš po dobu 30 minút alebo účasť na duchovných 

cvičeniach (aspoň jeden deň), ktoré zahŕňajú rozjímanie nad sv. Jozefom. 

2. Vykonanie telesného alebo duchovného skutku milosrdenstva podľa príkladu sv. Jozefa. 

3. Modlitba ruženca ako rodina, alebo ako zasnúbený pár. 

4. Zasvätením svojej denno-dennej práce pod ochranu sv. Jozefa a prosiť o jeho príhovor aj 

pre tých, ktorí prácu nemajú, aby tak práca všetkých bola dôstojnejšia. 

5. Modlitba litánií k sv. Jozefovi alebo iná modlitba na úmysel prenasledovanej cirkvi a 

trpiacich kresťanov. 
Podmienky: pristúpiť k sviatosti zmierenia, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanie sa od hriechu. 

Modlitba k sv. Jozefovi: Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe 
Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru ; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, 
blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, 
milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen. 
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolsky-list-

patris-corde 

 



! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 
 

1.  VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami respirátorom bez výdychového ventilu/.  

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 IBA SEDENIE V KAŽDEJ DRUHEJ LAVICI, DODRŽAŤ 

SEDENIE S ODSTUPMI – medzi sediacimi musí byť voľné jedno 

miesto. Prosíme o dodržiavanie odstupov 2 metre pri vchádzaní 

a vychádzaní z chrámu, tiež pri podávaní sv. prijímania. Na 

bohoslužby prichádzajte 10 minút pred začiatkom, nie skôr. 

Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu. 
4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ LYŽIČKAMI. JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM 

NAJSV. EUCHARISTIE NA RUKU DEZINFIKOVAŤ  SI RUKY. Deti prichádzajú na sv. 

prijímanie s rodičmi.  
 

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

 

6. !! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí 

majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej  

karanténe.!! 
 

 

 


