
Program  15.12.2019 do 22.12.2019 
 

15. Nedeľa svätých Praotcov 
            ZBIERKA NA POMOC RODINÁM POSTIHNUTÝMI POŽIAROM V PREŠOVE 

16. 
PO 

Svätý prorok Aggeus 

6.45 +Michal, Helena, Juraj, Jozef, Božena o. Pavol 

17.00 +Adrián, Helena, Juraj, Anna o. Tomáš 

17. 
UT  

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael 

6.45 +Helena, Mária, Peter, Ján o. Jozef 

17.00 +Anna, Ignác o. Tomáš 

18. 
STR  

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci  

6.45 +Ingrid o. Tomáš 

16.00 
17.00 

Večeradlo 
*rehoľná sestra Terézia 

 
o. Stanislav 

19. 
ŠT  

 

Svätý mučeník Bonifác 

6.45 *Eva s rod. o. Tomáš 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
*Boris, Timur, Viktor /za dobrých učiteľov/ 

 
o. Vojtech  

PEREŠ: 17.00 SPOVEĎ a 18.00 SV. LITURGIA o. Jozef 

20. 
PIA 

 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista 
 Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ 

6.45 +Za duše, na ktoré si nikto nespomína o. Tomáš 

17.00 +Anna, Štefan o. Jozef 

21. 
SOB 

Svätá mučenica Juliána 

7.00 +Za duše, na ktoré si nikto nespomína o. Jozef 

22. 
 

Nedeľa svätých Otcov  
SPOLOČNÁ SPOVEĎ: od 7.30 do 11.00; od 17.00 do 18.30 
8.00 Sv. liturgia  o. Tomáš 

10.00 Sv. liturgia   o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Vladimír 

17.30 Sv. liturgia  o. Vladimír 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Michal 

10.00 KVP – Hemerkova 28, Košice; Sv. liturgia  o. Pavol 

CHRÁM PRED SVIATKAMI UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII.  
Tento týždeň pred sviatkami spovedáme ráno od 6.20, večer od 16.30.  

UTOROK O 18.00 POZÝVAME NA BIBLICKÚ ŠKOLU. 
Piatok po liturgii o 18.00 je stretnutie detí a mládeže. 

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

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


OZNAMY – 15.12.2019 
 

1. Budúca nedeľa je Nedeľa svätých Otcov, liturgický program je nedeľný, 
v nedeľu 22. decembra počas všetkých liturgií bude spoločná spoveď od 7.30 do 
11.00; od 17.00 do 18.30. Budúcu nedeľu vyjdú aj Apoštoli Terasy s preogramom 
sviatkov. 
2. Pred sviatkami budeme spovedať tento týždeň: od 16. decembra: ráno od 
6.20, večer od 16.30.  
2. Dnes po všetkých liturgiách bude zbierka na pomoc pre rodiny postihnuté 
požiarom v Prešove. 
3. Príprava detí na 1. sv. prijímanie pokračuje teraz po sv. liturgii o 10.00.  
4. V utorok po večernej sv. liturgii pozývame na biblickú školu. 
5. Piatok po liturgii o 18.00 pozývame deti a mládež na  zdobenie stromčekov. 
6. V sakristii máme na predaj knižné kalendáre po 3 stolové kalendáre po 2€ eurá, 
v miestnosti pre matky s deťmi sú podielové knihy a kalendáre pre členov spolku CaM 
. 
7. V nasledujúcom roku 2020 slávi naša Košická eparchia jubileum 350 rokov od 
slzenia Klokočovskej ikony Božej matky. Celé jubileum sa bude sústreďovať okolo 
dvoch hlavných udalostí: Prvou z nich bude eparchiálna púť do Ríma s ikonou 
Klokočovskej Bohorodičky na sviatok sv. Petra a Pavla t.j. 29.6.2020. pozývame na púť 
od 27. 6. Do 3.7. 2020. 
8. Gr. kat farnosť Košice - Nad Jazerom nám poslala víno, kúpou ktorého 
podporíme dokončenie ich farského chrámu. /7€/ 
9. Chorých, ktorí nemôžu prísť na spoveď do chrámu nahláste v sakristii, spovedať 
chorých budeme zajtra 16. decembra od 9.00. 
10. Dary na vianočnú výzdobu môžete darovať do pokladničky vpredu na stolíku.  
11. CHRÁM PRED SVIATKAMI UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII. 
12. Úmysel modlitbového zápasu: Za rodiny postihnuté požiarom a za požehnané 
prežitie sviatkov Narodenia Pána. 
13. Drahí bratia v Kristovom kňazstve, milovaní bratia a sestry, milá mládež! 
Na konci tohto roka na viacerých miestach nášho Východu bude umiestnený billboard 
ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova. Chceme tak vstúpiť do nastávajúceho 
Jubilejného roka "Plačúcej ikony" s verejným priznaním sa k tej, ktorá pred 350 rokmi 
ronila slzy nad bolesťou ľudu Zemplína. Nejde nám o reklamu, ale o príležitosť 
prehĺbiť úctu k Presvätej Bohorodičke, ktorá aj dnes roní slzy nad "duchovnou 
biedou" dnešného človeka, ktorý sa v hriechu ženie do večného prekliatia. Každý z nás 
má tak možnosť reagovať na vizuálnu výzvu symboliky "ikony v slze" a i vlastným 
slovom privádzať ľudí k zamysleniu nad svojim životom. A zároveň je to pozvanie k 
"strelnej" modlitbe a prosbe: "PRESVJATAJA BOHORODICE SPASI NÁS!"- "Presvätá 
Bohorodička zachráň nás!"     +Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup 
 

 
 
PEREŠ:  Štvrtok 19.12  o 17.00 spoveď na Pereši a 18.00 sv. liturgia 
 
 
 
 



 
 
 

Modlitba k svätému Charbelovi 
 

Svätý otec Charbel, Ty si sa zriekol pôžitkov tohto sveta, 

žil si v pokore a skrytosti v samote pustovne a teraz prebývaš v nebeskej sláve. 

Prihováraj sa za nás. Očisť naše myšlienky i srdcia, 

upevni nás vo viere a posilni našu vôľu. 

Rozpáľ v nás lásku k Bohu i k blížnemu. 

Pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu. 

Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi 

a posilňuj nás vo všednosti dňa. 

Mnohí ľudia na Tvoj príhovor 

dostali od Boha dar uzdravenia duše i tela, 

vyriešenie problémov v ľudsky beznádejných situáciách. 

Zhliadni na nás s láskou a ak je to v súlade s Božou vôľou, 

vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme, 

no predovšetkým nám všetkým pomáhaj 

každodenne kráčať cestou svätosti do večného života. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


