
Program od 19.08.  do 26.08.2018 
 

 
 

19. 
Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici 

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci 

PO 
20. 

 

Svätý prorok Samuel 

6.45 *Petra o. Lukáš 

17.00 +Peter, panychída o. Lukáš 

UT   
21. 

Svätý apoštol Tadeáš 
Svätá mučenica Bassa 

6.45 +Michal, Helena, Katarína, Juraj, Helena, o. Lukáš 

17.00 *Tibor, Jana, Michaela, Ján o. Lukáš 

ST 
22. 

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci 

6.45 +Juraj, Ján, Anna, Ivan, Anna o. Lukáš 

17.00 *Alžbeta o. Lukáš 

ŠT 
23. 

Zakončenie sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

6.45 *Milan, Marek o. Lukáš 

17.00 +Mária, panychída o. Lukáš 

PI 
24. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

Svätý hieromučeník Eutychés 

6.45 +Mária, Jozef, Miroslav o. Lukáš 

17.00 *Michal s rod. o. Lukáš 

SO 
25. 

Blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka, protoigumen 
Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; Svätý apoštol Títus 

7.00 +Imrich o. Jozef 

26. 
 

Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Svätí mučeníci Adrián a Natália 

8.00 Sv. liturgia cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.00 PEREŠ - Sv. liturgia   o. Vojtech 

10.00 KVP – Dorka Hemerkova 28  - Sv. liturgia   o. Pavol 

Chrám upratujeme štvrtok po večernej sv. liturgii. 
Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej sv. liturgii. 

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

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


OZNAMY –  19.08.2018 

1. Budúcu nedeľu je 14.  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, liturgie ako v nedeľu. Sv. 

liturgia o 8.00 bude cirkevnoslovanská. 

2. Blahorečenie Anna Kolesárovej bude 1. Septembra v Košiciach. Na nástenke je 

pozvanie a obrázky s modlitbou sú na stolíkoch.  Prihlásiť sa do skupiny do 31.7.! Pre 

tých, ktorí sa prihlásili cez našu farnosť máme lístky a budeme ich rozdávať budúcu 

nedeľu, budú pripravené v sakristii. Štadión bude otvorený od 6.00, do 9.00 traba 

zaujať miesta. Tí, ktorí pôjdete bez lístka – neprihlásili ste sa, vstup je voľný a treba 

rešpektovať pokyny organizátorov. Zobrať si vodu, lieky, rozkladacie stoličky / bez 

lístka/. Kyvadlová doprava bude premávať nepretržite v čase od 6.00 hod. počas 

celého dňa zo záchytných parkovísk ako aj zo železničnej stanice priamo ku štadiónu 

TJ Lokomotíva Košice  od Hypermarket Tesco –autobusy, od OC Optima a Staničného 

námestia - električky, ktoré budú riadne označené a bezplatné  kyvadlová doprava 

bude premávať aj zo štadióna naspäť na záchytne parkoviska a na železničnú stanicu. 

3. Priamy prenos z blahorečenia budú vysielať viaceré televízne stanice. 

4. Tieto pokyny sú vyvesené na  nástenke. 

5. 26. augusta bude odpustová slávnosť v Michalovciach v bazlike minor. Program 

je na  nástenke. 

6. 2. Septembra biskupská chirotónia Mariána Andreja Pacáka v bazilike minor 

v Michalovciach o 10.00. 

7. Pozývame na odpust do katedrály 8. a 9. septembra, kde v nedeľu 9. septembra 

pri liturgii o 10.00 náš diakon Ján Horňák prijme  kňazskú vysviacku. Zároveň 

pozývame na primičnú liturgiu, ktorú novokňaz bude sláviť 15. septembra o 10.00 

v našom chráme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


