
Program od 23.12. do 30.12.2018 

23. 
NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV 

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ od 7.30 do 11.00; od 17.00 do 18.30 

PO 
24. 

Zdržanlivosť 

od mäsa 
a pôst 

Predvečer Narodenia Pána; Svätá prepodobná mučenica Eugénia 
6.45 
7.40 

Sv. liturgia    
Kráľovské hodinky   

o. Lukáš 

15.00 
21.30 

Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou     
Veľké povečerie s litiou 

o. Jozef  
o. Jozef 

UT   
25. 

Prikázaný 

sviatok 

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA 

7.00 
8.00 

10.00 

Utiereň sviatku 
Sv. liturgia s myrovaním 
Sv. liturgia s myrovaním    

o. Jozef 
o. Jozef 
o. Jozef 

16.50 
17.30 

Večiereň  
Sv. liturgia  s myrovaním 

o. Lukáš 
o. Lukáš 

ST 
26. 

Prikázaný 

sviatok 

  Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke 

8.00 
10.00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
Sv. liturgia      

o. Jozef 
o. Jozef 

16.50 
17.30 

Večiereň  
Sv. liturgia      

o. Lukáš 
o. Lukáš 

ŠT 
27. 

Sviatok 

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan 

6.45 
7.40 

Sv. liturgia /*rod. Luteránova/ 
Utiereň sviatku  

o. Jozef 

17.00 Sv. liturgia  /*rod. Starcova/    o. Lukáš 

PI 
28. 

voľnica 

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii 

6.45 +Mikuláš, Mária o. Lukáš 

17.00 +Štefan, panychída o. Jozef 

SO 
29. 

Sobota po Kristovom narodení 
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista 

7.00 +Alfréd, Štefan, Juraj, Mária o. Jozef 

30. 
 

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ  

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata 

8.00 Sv. liturgia cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia      o. Jozef 

16.50 Večiereň o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia  o. Lukáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia   o. Lukáš 

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

Chrám upratujeme piatok po večernej sv. liturgii.  
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

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


OZNAMY – 23.12.2018 
 

1. Dnes je spoločná spoveď pred sviatkami Narodenia Pána: doobeda od 7.30 do 
11.00, poobede od 17.00 do 18.30. 

2. Ďakujem všetkým za upratovanie chrámu pred sviatkami, aj deťo a mládeži za  

zdobenie stromčekov v cerkvi. 

3. Ďakujem za všetky dary na vianočnú výzdobu. PBZ 
4. Tento týždeň liturgie: zajtra predvečer Narodenia Pána /24. December/ -6.45 
sv. liturgia, 7.40 kráľovské hodinky, 15.00 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, po ve 
sviatočnej večeri o 21.30 bude veľké povečerie s lítiou. Prosím doniesť brožúrky 
Christos raždajetsja, niekoľko kusov máme na predaj v sakristii. Zajtra je predpísaná 
zdržanlivosť od mäsa a iba raz za deň sa dosýta najesť. 
5.  Utorok 25.decembra - prikázaný sviatok: Narodenie Pána, liturgie ako 
v nedeľu, ráno o 7.00 utiereň, liturgie 8.00, 10.00 a 17.30 s myrovaním 
6. Stredu 26.decembra je prikázaný sviatok ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ 
BOHORODIČKE program nedeľný sv. liturgia o 8.00 bude cirkevnoslovanská, liturgie 
ako v nedeľu 8.00, 10.00 17.30.  Po liturgii  o 10.00 bude vianočné pásmo, srdečne 
pozývame. Je voľnica až do 4. januára 2019 vrátane. 

7. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 
môžete na  nástenke.  
8.  Na stolíkoch sú programy na sviatky v našej farnosti – môžete si zobrať, aj na 
našej webovej stránke, Apoštoli Terasy – kde nájdete oznamy a aktuality, Naša 
katedrála. 
9. Ples gréckokatolíkov bude 19. Januára  2019, lístky máme v sakristii, cena lístka 
30 eur. 

10. Úmysel modlitbového zápasu: „Za požehnané sviatky a požehnaný rok 2019.“ 
11. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje 13.1.2019 po liturgii 
o 10.00 
12. Na predaj v sakristii máme knižné kalendár po 3€, stolový kalendár 2€ 
a nástenný kalendár. Členovia Spolku sv. CaM si môžu o  prebrať svoje kalendáre  a 
knihy. V sakristii máme na predaj CD – koleby, ktoré naspieval náš katedrálny zbor, 
cena je 7 €. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva  pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:  

1. „Pod ochranu tvoju sa utiekame, Panenská Bohorodička, 

prosbami našimi, nepohŕdaj v našich potrebách, ale 

vysloboď nás z každého nebezpečenstva, JEDINÁ ČISTÁ A 

POŽEHNANÁ.“ 

2. „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám 

ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne 

prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža 

nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana 

a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po 

svete. Amen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


