
Program od 14.10. do 21.10.2018 
 

14. 
Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici 

Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu 

PO 
15. 

 

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

6.45 +Jozef, Imrich, Mária o. Lukáš 

17.00 +Štefan, Margita / * Mária, Silvia, Mária o. Jozef 

UT   
16. 

Svätý mučeník Longín Stotník 

6.45 +Štefan, Mária, Viktor, Mária o. Lukáš 

17.00 +Ján, Andrej, Anna o. Jozef 

ST 
17. 

 

Svätý prorok Ozeáš; Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky 

6.45 +zomrelí z rod. Luteránovej o. Jozef 

16.00 
17.00 

VEČERADLO 
+Štefan, Marta a ostatní zomrelí z rod. 

o. Lukáš 

ŠT 
18. 

 Svätý apoštol a evanjelista Lukáš 
6.45 +Michal o. Jozef 

15.00 
17.00 

Adorácia 
+Andrej, panychída 

o. Lukáš 

PI 
19. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

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

6.45 *Miroslav o. Jozef 

17.00 +Anna o. Lukáš 

SO 
20. 

 Svätý veľkomučeník Artemios 

7.00 *Peter  s rod. o. Jozef 

21. 
 

Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici 
                       Náš prepodobný otec Hilarión Veľký              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. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia   o. Lukáš 

10.00 KVP – Dorka Hemerkova 28  - Sv. liturgia   o. Pavol 

Chrám upratujeme piatok po večernej sv. liturgii. 
Štvrtok modlitby matiek o 8.30. Utorok biblická škola o 15.45. 

Piatok stretnutie detí a mládeže. 
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

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


OZNAMY – 14.10.2018 

1. Budúcu nedeľu je 22.  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, liturgie ako v nedeľu. Pri 

všetkých liturgiách bude zbierka na misie.  

2. Dnes miesto večierne sa budeme modliť akatist k Bohorodičke. 

3. Počas októbra zvlášť pozývame k spoločnej modlitbe sv. ruženca aj v chráme aj 

v rodinách. 

4. Piatok pozývame deti a mládež na „stretko“, bude po večernej  liturgii na fare. 

5. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie začína dnes a bude pokračovať každú 

nedeľu v tomto čase. 

6. Stredu je večeradlo o 16.00, štvrtok modlitby matiek o 8.30 a poobede adorácia 

od 15.00. 

7. Biblická škola je utorok pred večernou liturgiou o 15.45. 

8. Stredu 17.10.2018 o 18.00 pozývame do Veritasu – dominikáni- pozývame na 

formačné stretnutie s o. Ľubom Petričkom. Pozvanie  je na nástenke. 

9. 1. Novembra o 9.00 sa budeme modliť parastas za zomrelých z našich rodín, 

zapísať sa môžete v sakristii. 

10. Úmysel modlitbového zápasu: „Za mladých a deti našej farnosti a za synodu 

o mladých“ 

11. Po rodinách našej farnosti putuje IKONA KLOKOČOVSKEJ Panny Márie, rozpis je 

na  nástenke, môžete sa zapísať. Týždeň od 2. do 8. decembra nechajte voľný, lebo 

v tomto termíne v našej farnosti budeme mať veľkú putujúcu IKONU KLOKOČOVSKEJ 

Bohorodičky. Preto na modlitbách sa budeme stretávať v chráme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva  pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:  

1. „Pod ochranu tvoju sa utiekame, Panenská Bohorodička, 

prosbami našimi, nepohŕdaj v našich potrebách, ale 

vysloboď nás z každého nebezpečenstva, JEDINÁ ČISTÁ A 

POŽEHNANÁ.“ 

2. „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám 

ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne 

prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža 

nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana 

a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po 

svete. Amen.” 
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MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA SYNODU 
  
Pane Ježišu, 
tvoja Cirkev kráčajúca k synode 
upriamuje svoju pozornosť na všetkých mladých sveta. 
  

Prosíme ťa, aby odvážne  
vzali do rúk svoj život, 
aby hľadali to najkrajšie a najhlbšie 
a neustále si uchovávali slobodné srdce. 
  
Pomáhaj im, aby sprevádzaní múdrymi  
a veľkodušnými sprievodcami 
odpovedali na povolanie, 
ktoré dávaš každému z nich, 
aby mohli uskutočniť svoj životný plán  
a naplniť túžbu po šťastí. 
  
Udržuj ich srdce otvorené pre veľké sny, 
a daj, aby boli pozorní na dobro svojich blížnych. 
  
Nech sú aj oni pod krížom 
ako milovaný učeník, 
aby mohli prijať Máriu za Matku,  
ako dar od teba. 
  
Nech sú svedkami tvojho vzkriesenia 
a nech ťa dokážu spoznať živého po svojom boku, 
aby radostne ohlasovali, že Ty si Pán. 
Amen. 
  

 

 

 

 

 


