
Program  od 18.07.2021 do 25.07.2021 
 
 

18. 8. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov 

Svätý mučeník Emilián; Svätý mučeník Hyacint z Amastridy; Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik  

Zbierka na TV LUX a Rádio Lumen 

19. 

PO  

Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého; Náš prepodobný otec Dios 

6.45 +Mária o. Roland 

17.00 *Iveta, Irena o. Roland 

20. 

UT  

SVIATOK 

Svätý a slávny prorok Eliáš 

6.45 *Katarína, Barbara o. Roland 

  17.00 *Anna o. Tomáš 

21. 

STR 

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta 
Svätý prorok Ezechiel 

6.45 +Martin, Helena, Ján o. Roland 

17.00 +za zomrelých z rodín Tkáčovej, Gazdíkovej, Kristánovej o. Tomáš 

22. 

ŠT  

 

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna 
 Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka 

6.45 +Martin, Mária o. Roland 

17.00 +Erika o. Tomáš 

23. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa 

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci 

6.45 +Miroslav, Vasiľ o. Roland 

17.00 +Pavlína, Pavlína, Helena, Mária o. Roland 

24. 

SOB 

Svätá veľkomučenica Kristína 
 Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid 

7.00 *Vladimír, Marcela o. Roland 

25. 

9. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov 

8.00 sv. liturgia  cirkevnoslovanská o. Jozef  

10.00 sv. liturgia  o. Tomáš 

17.30 sv. liturgia    o. Roland 

8.30 PEREŠ  sv. liturgia   o. Roland 

Upratovať  chrám budeme STREDU  po rannej sv. liturgii. 
Vstup do chrámu ja zatiaľ iba s prerkrytými hornými dýchacími cestami. 

Našu farnosť môžete finančne podporiť cez účet:  SK 51 0900 0000 0000 8212 8015 

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

BOHOSLUŽBY NAŽIVO cez TV ANTIK /e-kostoly/ a www. kezapad.grkatke.sk 

ALEBO AJ TU:    http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 

Počas letných prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej sv. liturgii o 18.00. 
 

 

http://www.kezapad.grkatke.sk/
http://grkatkezapad.webnode.sk/
http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8


Oznamy 18.07.2021 
 

1. Nedeľa 25. Júla – 9. nedeľa po Päťdesiatnici; sv. liturgie o 8.00 bude 
cirkevnoslovanská, o 10.00,  večer o 17.30 - vysielané budú naživo cez TV 
ANTIK /ekostoly/ a tiež živé vysielanie je na www. kezapad.grkatke.sk.  

2. Dnes bude zbierka na TV LUX a Rádio Lumen. 
3. Upratovať chrám budeme STREDU po rannej liturgii.  
4. Utorok je sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša, liturgie ráno o 6.45 

a večer o 17.00. 
5. Počas letných prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej sv. 

liturgii o 18.00. 
6. Spovedáme počas celého týždňa priebežne 30 min. pred liturgiou. 

7.     VSTUP DO CHRÁMU LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI. Prosím 

dezinfikovať si ruky pri vstupe do chrámu. Prosíme o zachovávanie rozostupov 2 metre 

pri rozdávaní Eucharistie aj pri vstupe, ale hlavne pri odchode z chrámu. Prosíme, 

dodržiavajte hygienické zásady v chráme pre našu bezpečnosť. Do chrámu nemajú 

chodiť chorí, nachladení a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe. 

8. Ak chcete podporiť finančne našu farnosť, môžete to urobiť darom na farský 

účet:  IBAN:  SK51 0900 0000 0000 8212 8015    Ďakujeme  všetkým darcom. 

9. Na stolíkoch nový Misionár . 
 

Modlitba k sv. Jozefovi: Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a 
ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária 
vložila svoju dôveru ; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený 
Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. 
Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred 
každým zlom. Amen. 

 

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 
 

1.  VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými dýchacími cestami.  

2. Pri vstupe do chrámu VŽDY POUŽITE DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA RUKY. /Aj v prípade, že máte 

vlastné rukavice. Veriaci si môžu nosiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok./ 

3. V CHRÁME DODRŽAŤ SEDENIE S ODSTUPMI. Prosíme o dodržiavanie odstupov 2 metre 

pri vchádzaní a vychádzaní z chrámu, tiež pri podávaní sv. prijímania. Na bohoslužby 

prichádzajte 10 minút pred začiatkom, nie skôr. 

Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu. 

4. !! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť 

v povinnej alebo dobrovoľnej  karanténe.!! 



 

Na liturgii podľa opatrení ÚVZ SR môže byť 200 

osôb. /nedeľné liturgie:; 8.00; 10.00; a 17.30 / 
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou. 

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

 

 

Modlitba za rodinu 

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých 
ľudí. 

Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom 
a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa 
každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou 
lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život. 

Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky 
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na 
celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre 
svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. 

Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala 
silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy 
musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia 
našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla 
svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda 
a Život, po všetky veky vekov. Amen. 

Ján Pavol II. 
 

 

 

 

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

