
Program 14.04.2019 do 21.04.2019 
 

14. 
KVETNÁ NEDEĽA 

Spoločná spoveď: 7.30 – 11.00; 17.00 -18.30 

15. 
SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK 

6.45 +Jozef o. Lukáš 

17.00 VPD:  +Mária, Michal o. Jozef 

16. 
SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK 

6.45 +Jozef o. Jozef 

17.00 VPD: *Milan, Katarína, Alžbeta o. Jozef 

17. 
Zdržanlivosť 
od mäsa 

SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA 
6.45 +Jozef o. Jozef 

17.00 VPD: +Štefan, Fedor, Mária o. Lukáš 

18. 

SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK 

6.45 *Igor s rod. o. Jozef 

17.00 Sv. liturgia Bazila Veľkého s večieňou     /+Ján/ o. Jozef 

19. 
Zdržanlivosť 

od mäsa, 
mlieka, 

mliečnych 
výrobkov a vajec 

s pôstom 

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK /prikázaný sviatok/ 

7.30 
8.00 

Tretia  hodinka 
STRASTI 

o. Lukáš 
o. Jozef 

15.00 Večiereň s uložením plaštenice do hrobu 
Súkromná poklona pri Božom hrobe do 22.00 

o. Jozef 

20. 

SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA 

8.00 
11.00 
17.00 

Jeruzalemská utiereň 
Súkromná poklona pri Božom hrobe 
Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou /*Margita/ 

 
o. Jozef 

21. 
 

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY 
6.00 
7.30 

Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál 
Sv. liturgia  s myrovaním a svätením jedál 

o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  s myrovaním a svätením jedál o. Jozef 

16.30 Večiereň s obchodom okolo chrámu o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  s myrovaním  o. Lukáš 

8.00  PEREŠ - Sv. liturgia  s myrovaním a svätením jedál o. Lukáš 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME STREDU PO RANNEJ SV. LITURGII.  
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

 

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


OZNAMY – 14.04.2019 
 

1. Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa môžete na  
nástenke.  

2.  Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje po liturgii.  
3. Púť do Krakova v máji 17. – 19. mája v čase púte gréckokatolíkov. Prihlasovať sa treba 

v sakristii. 

4. 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. 

5. Dnes pri všetkých liturgiách je myrovanie.  
6. Dnes o 16.50 krížová cesta a od 17.00 spoveď. 
7. Vpredu je pokladnička, kde môžete obetovať na veľkonočnú výzdobu chrámu. 
8. Spovedať chorých budeme chodiť pondelok od 9.00. Môžete chorých ešte nahlásiť. 
9. Apoštoli Terasy a program na tento týždeň si môžete zobrať zo stolíkov. Program aj na 
webe. Na stolíkoch Naša katedrála  
10. Program na sviatky: Pondelok, utorok a stredu večer liturgie VPD o 17.00 – nosiť moja 
modlitba, od štvrtka nosiť brožúrku Christos voskrese. 

 9.  Veľký štvrtok o 9.00 v katedrále liturgia so svätením myra a umývaním  nôh, 

v našom chráme:  17.00 liturgia Bazila Veľkého s večierňou. 

10. Veľký PIATOK – prikázaný sviatok, prísny pôst so zdržanlivosťou od mäsa, 

mlieka mliečnych výrobkov a vajíčok, iba raz za deň sa dosýta najesť,(od 14 – 60 r.) - 
/od 7-14 r. a nad 60 r. iba zdržanlivosť od vymenovaných jedál/.  

Liturgický program: 7.30 - 3. hodinka; 8.00 – STRASTI ; 15.00 - veľká večiereň 

s uložením plaščenice do hrobu a adorácia do 22.00. 

11. Veľká SOBOTA: 8.00 jeruzalemská utiereň; 17.00– sv. liturgia B.V. s večierňou,  

od 11.00 adorácia. 

12. PASCHA nedeľa 1.4.2018:  6.00 Utiereň vzkriesenia a sv. jedál; 7.30! sv. 

liturgia, myrovanie a sv. jedál; 10.00 lit. + myrovanie a sv. jedál,  16.30 večiereň 
s obchodom okolo chrámu , 17.30 liturgia a myrovanie, 

13. Upratovať chrám pred sviatkami  budeme sterdu po rannej sv. liturgii  

 14. Program budeme oznamovať postupne, je vyvesený na nástenke, na webovej 
stránke farnosti a je v Apoštoloch Terasy a aj v Katedrála 

 

PEREŠ: 1. Pondelok  15. Apríla 2019 od 17.15 sv. spoveď o 18.00 sv. 

                      liturgia;   
      2.  Nedeľu Paschy sv. liturgia so svätením jedál a myrovaním o 8.00,    
      3.  Veľkonočný pondelok o 8.30 
                

  KVP:  1;   Nedeľa Paschy - 10. 00,  2. Veľkonočný  pondelok 10.00 

 
 
 
 
 



 
 
 
  

Veľký pondelok 

15. apríl 2019 

      6.45 – sv. liturgia 
      6.15 a 16.30 – bolestný ruženec 
    17.00 - sv. liturgia vopredposvätených darov 

Veľký utorok 

16. apríl 2019 
    6.45 – sv. liturgia 
    6.15 a 16.30 – Ježišova modlitba 
  17.00 - sv. liturgia vopredposvätených darov 

Veľká streda 
zdržanlivosť od mäsa 

17. apríl 2019 

    6.45 – sv. liturgia 
    6.15 a 16.30 – veľkopôstny moleben  
  17.00 -  sv. liturgia vopredposvätených darov 

Veľký štvrtok 

18. apríl 2019 
  6.45 – sv. liturgia  

17.00 – sv. liturgia Bazila Veľkého  s večierňou                

Veľký piatok 
19. apríl 2019 

(prikázaný sviatok) 
zdržanlivosť od mäsa, mlieka, 
mliečnych výrobkov a vajec 

s pôstom 

 7.30 – tretia hodinka  
 8.00 – strasti 
15.00 – večiereň s uložením  plaštenice do hrobu              

súkromná poklona pri Božom hrobe do 22.00 

Veľká sobota 
20. apríl 2019 

 

8.00  -   jeruzalemská utiereň 
11.00 – súkromná poklona pri Božom hrobe    
17.00 – sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou            

Veľkonočná nedeľa 

PASCHA 2019 

21. apríl 2019 

  6.00 – utiereň Vzkriesenia a svätenie jedál  
  7.30 – sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál    
10.00 – sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál  
16.30 – veľká večiereň s obchodom okolo chrámu  
17.30 – sv. liturgia s myrovaním  
PEREŠ: 8.00 - sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál    

KVP:   10.00 - sv. liturgia s myrovaním a svätením jedál    

Svetlý  pondelok 

(prikázaný sviatok) 

22. apríl 2019 

   7.00  -   utiereň cirkevnoslovanská 
   8.00  -  sv. liturgia cirkevnoslovanská      
 10.00  -  sv. liturgia      
 17.00  -  veľká večiereň 
17.30 - sv. liturgia      
PEREŠ:  8.30 - sv. liturgia 
KVP:     10.00 - sv. liturgia 

Svetlý utorok 
Svätý a slávny veľkomučeník, 
triumfátor a divotvorca Juraj 

(sviatok) 

23. apríl 2019 

   6.45  -  sv. liturgia 
  7.45 -   utiereň   
 16.30 -  veľká večiereň 
 17.00 -  sv. liturgia    

 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

 

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


 

 
 

 

 

 

Veľký pondelok 
15. apríl 2019 

17.15    veľkonočná spoločná spoveď  
18.00 - sv. liturgia 

Veľkonočná nedeľa 

PASCHA 2019 
21. apríl 2019 

8.00  –  sv. liturgia s myrovaním  
              a svätením jedál 

Svetlý  pondelok 
(prikázaný sviatok) 

22. apríl 2019 

8.30  -  sv. liturgia 

 
 

  

 

 

 

 

Veľkonočná nedeľa 

PASCHA 2019 
21. apríl 2019 

10.00 – sv. liturgia s myrovaním  
            a svätením jedál 

Svetlý  pondelok 
(prikázaný sviatok) 

22. apríl 2019 
 10.00 - sv. liturgia   

 

 

 

 

 

 

 

 


