
Program  od 14.06.2020 do 21.06.2020  
 

14. 
DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  

Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista 
Svätý prorok Elizeus;  Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha 

SV. LITURGIE: 8.00; 10.00; 11.15; 17.30 
15. 
PO  

Svätý prorok Amos; Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter 

6.45 *Róbert, Michaela o. Jozef 

17.00 +Helena/ +Ján o. Tomáš 

16. 
UT  

 Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup  

6.45 *Alexej s rod. o. Jozef 

17.00 *kňaz Ján, Mária, Monika o. Tomáš 

17. 
STR 

 

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael 

6.45 *Mária s rod. o. Tomáš 

16.00
17.00 

 Večeradlo 
*Anna  s rod.  

 
o. Jozef 

18. 
ŠT  

 

Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista 
Svätý mučeník Leontios 

6.45 *Tatiana, Andrej o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Marián, Radoslav s rodinami, Ján 

 
o. Tomáš 

19. 
PIA 

sviatok 
voľnica 

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí  
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat 

6.45 Sv. liturgia  /*Juraj, Anna s rod./ o. Pavol 

17.00 Sv. liturgia  /*Andrej s rod.;  *Jozef, Gabriela/ o. Jozef  
o. Tomáš 

20. 
SOB 

Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 
Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup 

7.00 +rehoľná sestra Jeremia, Štefan, Fedor, ostatní zomrelí z rodiny o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia s platnosťou za nedeľu  o. Tomáš 

21. TRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Svätý mučeník Julián Tarzský 

8.00 Sv. liturgia /pre seniorov/  o. Tomáš 

10.00 Sv. liturgia  o. Tomáš 

11.15 Sv. liturgia – pre deti a  prvoprijímajúce deti s rodinami o. Jozef 

16.50 Akatist  o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia o. Jozef 

8.30 Sv. liturgia - Pereš o. Peter 

Upratovať chrám budeme štvrtok po rannej sv. liturgii. 
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou. 

WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 
Počas júna sa modlíme moleben k Božskému srdcu Ježišovmu ráno o 6.25 a večer po liturgii. 

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


OZNAMY 14.6.2020 
 

1. Budúcu nedeľu 21. júna  je TRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. 
liturgie o 8.00 pre seniorov, o 10.00, 11.15 - liturgia pre deti a 
prvoprijímajúce deti naposledy; večer o 17.30. 

2. V sobotu večer o 17.30 sv. liturgia s platnosťou na nedeľu bude ešte počas 
júna. Od júla už liturgia v sobotu večer nebude.  

3. Dnes o 16.50 miesto večierne je akatist k Pánu Ježišovi. 
4. PIATOK  19. júna máme sviatok Božského srdca nášho Pána Ježiša Krista, 

liturgie o 6.45 a 17.00. je voľnica. 
5. Odpustovú slávnosť v našej farnosti budeme sláviť nedeľu 28.6.2020 

archijerejskou liturgiou o 10.00, hlavný celebrant bude vladyka Cyril Vasiľ, 
apoštolský  administrátor sede plena. 

6. Slávnosť prvého sv. prijímania budeme mať v sobotu 27. júna. 
7. Bohoslužobný program, tak ako sme boli zvyknutí v týždni o 6.45 a 17.00.  
8. Spovedáme priebežne pol hodinu pred liturgiou každý deň. 

9. Pozývame mladých na camp eparchie, termíny sú zverejnené na  nástenke. 

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 

1.  Vstupovať do chrámu s ochranným rúškom na tvári, alebo so zahalenými ústami a nosom. 

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 sedenie DO ŠACHOVNICE je dobrovoľné. Rodina môže sedieť bez odstupu spolu. Stáť počas 

liturgie sa môže aj pred chrámom.  

4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ NA RUKU, PRETO JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM NAJSV. 

EUCHARISTIE DEZINFIKOVAŤ RUKY. Deti prichádzajú na sv. prijímanie s rodičmi. Kto by z vážneho 

zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a 

príde na sväté prijímanie na záver - PO LITURGII. 

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

6. Na bohoslužby  nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej  karanténe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


