
Program 18.3.2018 do 25.3.2018 
 

18. 

PIATA PÔSTNA NEDEĽA  
Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup. Prepodobná Mária Egyptská 

ZBIERKA- POMOC PRERNASLEDOVANÝM KRESŤANOM A VOJNOVÝM UTEČENCOM 

19. 
PO 

Svätí mučeníci Chryzant a Dária 

6.45 *Helena o. Jozef 

17.00 +Michal, Anna, Jozef o. Vojtech 

20. 
UT 

 

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu 

6.45 +Jozef, Mária, Jozef o. Jozef 

17.00 *Magdaléna o. Vojtech 

21. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa  

Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup 

6.45 +Ján, Magdaléna, Štefan, panychída o. Vojtech 

 
17.00 

6.15 a 16.30:   Krížová cesta 
VPD +Michal 

o. Jozef  

22. 
ŠT 

Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke 

6.45 *Jaroslav, Helena o. Vojtech 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+kňaz Jozef, Helena 

o. Jozef 

23. 
PIA  

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení 

6.45 +Vojtech, Peter, Jozef 
6.15 a 16.30: Bolestný ruženec 

o. Vojtech 

17.00 VPD  +Adrián, Helena, Juraj o. Jozef 

24. 
SOB  

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA 

 7.00 +Imrich, Zuzana a ostatní zomrelí z rodiny o. Jozef  

25. 
.  

KVETNÁ NEDEĽA  
ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY 

PANNE -  MYROVANIE 

Spoločná spoveď: 7.30 – 11.00; 17.00 -18.30 
8.00 Sv. liturgia s myrovaním a svätením bahniatok o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia s myrovaním a svätením bahniatok o. Jozef 

16.30 Korunka Božieho milosrdensta, Krížová cesta  

17.30 Sv. liturgia s myrovaním a svätením bahniatok o. Vojtech 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia s myrovaním a svätením bahniatok o. Michal 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia s myrovaním o. Pavol 

Štvrtok po večernej sv. liturgii budeme upratovať chrám. 
Utorok po liturgii pôstna katechéza. Štvrtok modlitby matiek o 8.30.  

V týždni spovedáme: ráno od 6.20, večer od 16.30. 
 



OZNAMY- 18.03.2018 
 

1. Budúcu nedeľu máme Kvetnú  nedeľu. Liturgický program je nedeľný. Pri všetkých 
liturgiách budeme svätiť bahniatka a po liturgiách bude myyrovanie. Zároveň bude 
aj spoločná sv. spoveď: 7.30 – 11.00; 17.00 -18.30. Spovedať budeme počas tohto 
týždňa ráno od 6.20, večer od 16.30. Chorých budeme chodiť spovedať 27. Marca 
doobeda od 9.00 – prosíme, aby ste ich zapísali v sakristii. 

2. Dnes je zbierka na POMOC PRERNASLEDOVANÝM KRESŤANOM A VOJNOVÝM 
UTEČENCOM. 

3. Dnes o 16.45 veľkopôstna večiereň. 
4. Príprava detí na 1. Sv. spoveď pokračuje dnes po sv. liturgii o 10.00. 
5. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 

môžete v sakristii.  

6. Pozývame na veľkopôstne katechézy, ktoré sa budú konať každý druhý utorok 
po sv. liturgii v chráme v rámci biblickej školy. Téma na tento utorok:  

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 krížovú cestu, a piatok bolestný ruženec. 
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. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva v mene vladyku Milana všetkých 
mladých na Kvetný víkend 2018. Uskutoční sa v dňoch 23. - 25. 03. v Trebišove. 
Prihlásiť sa môžu mladí od 14 rokov prostredníctvom prihlasovacieho 
formulára. Ten spolu s ďalšími informáciami nájdete na www.aetos.sk Plagát 
akcie si môžete pozrieť na nástenke.  

11. Nás zbor pri našom chráme hľadá a pozýva nových členov, ktorí sa chcú venovať 
liturgickému spevu. Stretnutie zboru je dnes poobede o 15.00, pozývame nových 
záujemcov, pozvanie je vyvesené aj na  nástenke. Nácvik je dnes o 15.00. 

12. Kto chce obetovať na veľkonočnú výzdobu chrámu, môže svoj dar vložiť do 
pokladničky vpredu. PBZ. 

13. Apoštoli Terasy s programom sviatkov vyjdú budúcu nedeľu. 
14. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, 

Košice pozýva na deň otvoirených dverí22.3.2018 od 15.00 – 17.30. Zápis do 1. 
Ročníka bude 6.4 od 14.00 – 18.00 a 7.4. od 8.00 – 12.00. Pozvanie na  
nástenke.  

15. Úmysel modl. zápasu: „Za pokoj vo svete aj u nás doma“. 
16. Chcem sa poďakovať za pomoc pri organizovaní Krížovej cesty. PBZ. 

 
 
 

http://www.aetos.sk/

