
Program  13.10.2019 do 20.10.2019 
 

13. 18. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
PAMIATKA SVÄTÝCH OTCOV SIEDMEHO VŠEOBECNÉHO SNEMU 

14. 
PO 

Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. 

6.45 +Zomrelí z rodín Petríkovej a Sabovej o. Jozef 

17.00 +rehoľná sestra Jeremia / +Gabriela , panychída o. Jozef 

15. 
UT  

Náš prepodobný otec Eutymios Nový 
 Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie 

6.45 +Jozef, Imrich, Mária o. Jozef 

17.00 *Eva o. Tomáš 

16. 
STR  

Svätý mučeník Longín Stotník  

6.45 +Juraj, Juraj, panychída o. Jozef 

16.00 
17.00 

Večeradlo 
*Terézia s rodinou 

 
o. Tomáš 

17. 
ŠT  

Svätý prorok Ozeáš; Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky 

6.45 *Jana s rodinou o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Margita 

o. Tomáš 
o. Tomáš 

18. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa  

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš 

6.45 +Štefan, Marta a ostatní zomrelí z rodiny o. Tomáš 

17.00 +rehoľná sestra Jeremia, Štefan o. Jozef 

19. 
SOB 

Svätý prorok Joel; Svätý mučeník Varus; Náš prepodobný otec Ján Rilský 

7.00 *Pavol, Irena Pavol /  Na úmysel darcu o. Jozef 

20. 
 

19. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Svätý veľkomučeník Artemios   ZBIERKA NA MISIE 

8.00 Sv. liturgia   o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  /Príprava detí na 1. Sv. prijímanie/ o. Jozef 

16.50 Akatist k Bohorodičke o. Tomáš 

17.30 Sv. liturgia /* Bratstvo sv. ruženca/ o. Tomáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Peter 

10.00 KVP – Hemerkova 28, Košice  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.  
Piatok po liturgii o 18.00 je stretnutie detí a mládeže. 

Štvrtok o 8.30 v chráme sú modlitby matiek. 
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

 

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


OZNAMY – 13.10.2019 
 

1. Budúca nedeľa je 19. Nedeľa po Päťdesiatnici, liturgie ako v nedeľu; pri 
všetkých liturgiách bude zbierka na misie. 
2. Príprava detí na 1. sv. prijímanie pokračuje budúcu nedeľu o 10.00 sv. 
liturgiou a po nej stretnutím s rodičmi a deťmi.  
3. Príprava dospelých na prijatie sviatostí krstu, spovede a 1.sv. prijímania 
pokračuje zajtra 7. októbra po liturgii o 18.00 na fare. 
4. Piatok po liturgii o 18.00 pozývame na stretnutie deti a mládež, štvrtok od 8.30 
v chráme modlitby matiek, poobede  bude adorácia od 15.00, stredu bude modlitba 
farského večeradla o 16.00.  
5. Piatok 18. októbra sa naša farnosť zapája do projektu „Milión detí sa modlí 
sv. ruženec“, preto piatok po liturgii o 18.00 pozývame rodiny s deťmi, mládež 
a všetkých, ktorí chcete sa mopdliť za evanjelizáciu. 
6. Rozpis vyučovania náboženstva na školách našej farnosti je vyvesený na nástenke aj na 
webe. Platí, že na všetkých školách, na ktorých sa vyučovalo náboženstvo minulý šk. rok, sa učí aj 
tento šk. rok. 

7. Pozývame aj počas októbra k spoločnej modlitbe ruženca v chráme aspoň raz 
v týždni, samozrejme aj doma sa môžeme zjednotiť cez spoločnú modlitbu sv. 
ruženca. 
8. V sakristii máme sviečky na deň nenarodeného dieťaťa po 1 a 4 eurá. 
9. 1. Novembra sa budeme v chráme modliť parastas za našich zosnulých, 
zomrelých zo svojich rodín môžete zapísať na túto modlitbu v sakristii. 
10. Modlitba korunky B. milosrdenstva v chráme bude nedeľu 27. Októbra o 15.00, 
po modlitbe pozývame na spoločné agapé. 
8. OKTÓBER je časom, kedy Mládež Košického protopresbyterátu organizuje 3 mládežnícke 

aktivity, na ktoré chceme pozvať:  
1.) ZATIAHNI vol. 1 - Čistota pred a po manželstve alebo ako to nezbabrať ?  

 termín - utorok, 15. Október; hostia - manželia Valachovci  
 miesto - DKC Veritas (Dominikánske námestie); čas - 18.00-19.00 
 ďalšie informácie nájdete na FB profile Mládež Košického protopresbyterátu alebo UNIPAS KE  
 2.)  TeVe  - Cesta do minulosti  
 v sobotu, 19. októbra, absolvujeme historickú prehliadku mesta Ružomberok so 

sprievodcom a odborným výkladom  
 pocestujeme spoločne vlakom, pričom lístok si kupuje každý sám  
 potreba PRIHLÁSIŤ cez FORMULÁR: https://forms.gle/mqVV7X48HvTZMam48 
 prihlasovanie potrvá do 18. októbra 

3.) TeVi 1 - Ako vieru nenechať zomrieť   (Modlitba)   
 termín: 25. - 27. október 
 miesto: Centrum pre mládež v Dvoriankach  
 cena: 20 € vek: 13 - 20 rokov potreba PRIHLÁSIŤ cez FORMULÁR: www.aetos.sk/tevi 
 prihlasovanie potrvá do 22. októbra  

https://forms.gle/mqVV7X48HvTZMam48?fbclid=IwAR3WhEAomzMY0ugA3DbAxQIStgF5O67gUStG9T0qrINmBcyyFAXmbBnMff0
http://www.aetos.sk/tevi

