
Program  15.09.2019 do 22.09.2019 
 

15. 14. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI - NEDEĽA PO POVÝŠENÍ 
Svätý veľkomučeník Nikita; Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 

16. 
PO 

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia 

6.45 +Vasil, panychída o. Jozef 

17.00 +Ivan, panychída o. Jozef 

17. 
UT  

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska 

6.45 +Peter o. Jozef 

17.00 *Martina o. Tomáš 

18. 
STR  

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup  

6.45 *Helena s rod. o. Tomáš 

16.00 
17.00 

Večeradlo 
+Jozef, panychída 

o. Jozef 

19. 
ŠT  

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont 

6.45 +Helena, Ladislav, Alfréd , Mária, Juraj o. Jozef 

15.00 
17.00 

Adorácia 
+Dušan,  Mária 

o. Tomáš 

20. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa  

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci 
Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar 

Teodor, černigovskí divotvorcovia 

6.45 *Mária o. Tomáš 

17.00 *Daniela, Nikola, Zoja, Ján o. Jozef 

21. 
SOB 

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža 

7.00 +Ján, Mária, Ján, Jozef, Peter o. Jozef 

22. 
 

15. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie  Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup 

8.00 Sv. liturgia   o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia   o. Jozef 

16.50 Večiereň  o. Tomáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Tomáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Peter 

10.00 KVP – Hemerkova 28, Košice  o. Tomáš 

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 – 15.09.2019 
 

1. Budúca nedeľa je 15. Nedeľa po Päťdesiatnici, liturgie ako v nedeľu. Dnes o 
16.50 miesto večierne bude akatist k presv. Bohorodičke. 
2. Príprava detí na 1. sv. prijímanie sa začína nedeľu 13.10.2019 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 začne 
pondelok 23. Septembra 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 
večeradla o 16.00.  
5. Utorok v našej farnosti bola dekanská porada. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí 
ste boli na spoločnej liturgii . 
6. V nedeľu 22.9.2019 sa uskutoční v Bratislave NPŽ. Pre prihlásených – autobus 
v sobotu odchádza o 7.20 zo zastávky na Triede SNP roh ulíc Toryská SNP v smere na 
kruhový objazd. 
7. 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. 
8. Rada pre mládež Košickej epachie pozýva všetkých mladých zúčastniť sa 
Národného pochodu za život ako spoločenstvo mladých Košickej eparchie. Tí mladí, 
ktorí majú záujem ísť spoločným autobusom a zúčastniť sa už sobotného programu, 
sa môžu prihlásiť cez elektronický formulár, ktorý nájdete na stránke www.aetos.sk, 
alebo na facebookovej stránke Rady pre mládež. Predpokladaná cena za autobus a 
ubytovanie (sú potrebné karimatka a spacák) je 5 eur.  
9. Na stolíkoch je Misionár . 
 

http://www.aetos.sk/

