
Program 18.2.2018 do 25.2.2018 
 

18. 
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  

Pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon 

19. 
PO 

Svätý apoštol Archippos 

6.45 *Michal s rod. o. Jozef 

17.00 +Juraj / *Natália o. Vojtech 

20. 
UT 

 

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup 

6.45 +Jozef, Mária, Peter o. Jozef 

17.00 +Emília / +Miroslav, panychída o. Vojtech 

21. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa  

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov 
Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie  

6.45 *Irena o. Vojtech 

 
17.00 

6.15 a 16.30:  JEŽIŠOVA MODLITBA 
VPD +Martin, Mária, Eliáš a ost. zomrelí z rod. 

o. Jozef 

22. 
ŠT 

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu 

6.45 +Anna, Ján o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Ján, Teodor, Štefan 

o. Vojtech 

23. 
PIA  

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup 

6.45 *Soňa, Miroslav 
6.15 A 16.30: KRÍŽOVÁ CESTA 

o. Vojtech 

17.00 VPD +Erika, Viktor, Alexander o. Jozef 

24. 
SOB  

DRUHÁ ZÁDUŠNÁ SOBOTA 
Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 
7.00 +Za zomrelých s čítaním hramôt o. Jozef  

25. 
.  

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  
8.00 Sv. liturgia cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

16.45 Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia  o. Jozef 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia  o. Michal 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

Štvrtok po večernej sv. liturgii budeme upratovať chrám. 
Utorok je biblická škola o 18.00 v chráme. 

 Štvrtok - modlitby matiek o 8.30. 
 



OZNAMY- 18.02.2018 
 

1. Budúcu nedeľu máme 2. PÔSTNU nedeľu. Liturgický program je nedeľný. Sv. liturgia 
o 8.00 bude cirkevnoslovanská. 

2. Dnes pri všetkých liturgiách je zbierka na charitu. Dnes o 16.45 veľkopôstna 
večiereň  

3. Príprava detí na 1. Sv. spoveď pokračuje po sv. liturgii o 10.00. 
4. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 

môžete v sakristii.  
5. Pozývanie na neokatechmenátne katechézy, ktoré sú stredu a piatok po večerných 

liturgiách. 

6. Pozývame na veľkopôstne katechézy, ktoré sa budú konať každý druhý utorok 
po sv. liturgii v chráme v rámci biblickej školy. Témou budú veľkopôstne 
bohoslužby a ich výzva k obráteniu a pokániu. Tento utorok sa budeme 
venovať Liturgii vopred posv. darov. 

7. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od 
mäsa; stredy a piatky veľkého pôstu večerné liturgie sú Liturgie vopred 
posv. darov, menlivé časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA 
MODLITBA. 

8. Stredu sa pomodlíme pred liturgiami Ježišovu modlitbu a piatok krížovú 
cestu. 

9. 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. 

10. Pomazanie chorých bude pondelok 5. marca 2018 po oboch sv. liturgiách. 
11. Aj v tomto roku Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila Pôstnu krabičku pre 

Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojim pôstnym 
darom môžete veľmi pomôcť africkým deťom a rodinám. PBZ Pokladničky v obálkách 
si môžete zobrať zo stolíkov. 

12. Na stolíkoch je nové číslo Slova. 
 

 


