
22. NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI  
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

23. 
PO 

 

Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup 

6.45 + Júlia, Michal o. Martin 

17.00 + Ján/ +Pavol, panychída o. Jozef 

24. 
UT 

Náš prepodobný otec Simeon; Náš prepodobný Nikita Stĺpnik 

6.45 * Gabriel, uzdravenie o. Jozef 

17.00 + Patrícia o. Martin 

25. 
STR 

 

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 

6.45 + rod. Martyakova, Gémešov, Čižíkova o. Martin 

16.20 
17.00 

Veľká večiereň 
+ Veronika Kramárová, panychída 

 
o. Jozef 

26. 
ŠT 

SVIATOK 

 

SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A 
KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA 

6.45 
7.40 

* Štefan, Peter 
Utiereň sviatku 

o. Martin 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
* Ľubica s rod. 

o. Jozef 
 

27. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa 

Svätý hieromučeník Terapont, apoštol Karpos 

6.45 + Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena o. Martin 

17.00 + Anton, Mária, Peter o. Jozef 

28. 
SOB 

Náš prepodobný otec Nikita 

7.00 + rod. Durdanova, Škumaničova, Jamnicka  
+ rod. Martyakova, Gémešova, Čižikova 

o. Jozef 

29. 
 

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI  

8.00 Sv. liturgia cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

17.00 Akatist k Bohorodičke o. Martin 

17.30 Sv. liturgia  o. Martin 

8.30 PEREŠ- Sv. liturgia  o. Martin 

10.00 Sv. liturgia  KVP Centrum Dorka – Hemerkova 28 o. Martin 

Chrám upratujeme piatok po rannej sv. liturgii. 
Utorok je biblická škola o 18.00. Štvrtok o 8.30 modlitby matiek. 



OZNAMY - 22.05.2016 
1. Dnes 15.00 korunka Božieho milosrdenstva,17.00 akatist k Bohorodičke; o 

17.30 - sv. liturgia.   
2. Budúca nedeľa je 2. Nedeľa po Päždesiatnici, liturgie ako v nedeľu smyrovaním, 

sv. liturgia o 8.00 bude cirkevnoslovanská. 
3. Štvrtok 26. mája  máme sviatok Najsv. Eucharuistie; liturgia ráno o 6.45,  o 7.40  

utiereň sviatku; večer liturgia o 17.00. Večiereň stredu o 16.20. 
4. O niekoľko mesiacov sa v neďalekom Krakove uskutočnia Svetové dni mládeže. Možnosť 

prihlásiť sa na toto stretnutie je limitovaná dvoma termínmi:  31. máj, je posledný deň, 
kedy sa možno na SDM prihlásiť. Po tomto dátume sa už nebude môcť dať prihlásiť a to 
nijakým spôsobom. 

5. Počas mája sa modlíme moleben k Bohorodičke ráno o 6.20, večer po liturgii. 
6.  Pozývame deti na farský tábor, ktorí bude v Herľanoch 25. – 29.7.2016 /55 
Eur./ 
7. Utorok večer biblická škola, , štvrtok modlitby matiek a adorácie od 15.00.  
8. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva mladých, rodiny a všetkých ľudí dob-
rej vôle na túru s vladykom Milanom. Uskutoční sa 28. mája a poputuje sa v Koši-
ciach z Alpinky do Kavečian. Začiatok túry je naplánovaný na 8:30. Pôjde sa dlh-
šou i kratšou trasou.  
9. Úmysel modl. zápasu: Za rodiny a prvoprijimajúce deti. 
Dnes je v Košiciach Deň rodiny, začína v Dóme sv. Alžbety sv. omšou o 15.00 - po-
tom je program, kt. je na  nástenke. 
10. Nové Slovo na stolíkoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kňaz: Premúdrosť  

EDO: Čítanie z listu Hebrejom  
Kňaz Vnímajme 

Bratia, všetci svätí vierou dobývali kráľovstvá, vy-
konávali spravodlivosť, získali prisľúbenia, levom 
zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu 
meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli 
v boji, na útek zaháňali cudzie šíky; ženy dostali 
svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale 
neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkrie-
senie.  
Eliška:  Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj 
okovy a väzenie; kameňovali ich, rozpiľovali ich, 
umierali pod mečom; túlali sa v ovčích a kozích 
kožiach, núdzni, utláčaní a sužovaní. Oni, ktorých 
svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po 
jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, ho-
ci sa vierou osvedčili, nedosiahli prisľúbenia, lebo 
Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli 
dokonalosť bez nás.  
Miško: Preto aj my, obklopení takým oblakom sved-
kov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás 
opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme 
pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu 
a zavŕšiteľa viery. 

 
 

 


