
Program  24.03.2019 do 31.03.2019 
 

24. Tretia PÔSTNA NEDEĽA - KRÍŽUPOKLONNÁ 
Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke 

25. 
PO 

Prikázaný 

sviatok 

ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE 
MÁRII, VŽDY PANNE 

6.45 Sv. liturgia s myrovaním /*rod. Romanova/ o. Lukáš 

17.00 Sv. liturgia s večierňou a myrovaním /*Za veriacich farnosti / *Mária/ o. Jozef 

26. 
UT  

Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke  
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi 

6.45 +Alfréd o. Jozef 

17.00 +Vasiľ / +Štefan o. Lukáš 

27. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna  

6.45 + za zomrelých bohuznámej rodiny o. Jozef 

 6.15 a 16.30:  KRÍŽOVÁ CESTA 

17.00 VPD  * Mária, Anna  s rod. o. Lukáš 

28. 
ŠT 

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca 

6.45 +Michal o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Mária / +Anna 

 
o. Lukáš 

29. 
PIA 

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, 
ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána 

6.45 +Ján, Anna, Ivan, Anna, Juraj 
6.15 a 16.30: Ježišova modlitba 

o. Jozef 

17.00 VPD +Adrián o. Lukáš 

30. 
SOB 

ŠTVRTÁ ZÁDUŠNÁ SOBOTA 
Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík 

7.00 +Za zomrelých s čítaním hramôt o. Jozef 

31. 
 

 ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA  
Pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík; Zbierka na TV Lux a Lumen 
8.00 Sv. liturgia  cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia     o. Jozef 

16.45 Veľká večiereň zo sviatku  o. Lukáš 

17.30 Sv. liturgia   o. Lukáš 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Lukáš 

10.00  KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.  
UTOROK JE BIBLICKÁ ŠKOLA O 15.30. MANŽELSKÉ VEČERY  UTOROK O 18.15. 

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

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


OZNAMY – 24.03.2019 
 

1. Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa 4, liturgie ako v nedeľu, sv. liturgia o 8.00 
bude cirkevnoslovanská. Pri liturgiách zbierka na TV Lux a Lumen. 
2. Dnes veľká večiereň bude dnes o 16.40 s litiou zo zajtrajšieho sviatku.      
3. Zajtra 25. marca máme prikázaný sviatok ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ 
VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE, liturgie ráno o 56.45 a večer 
s liturgia s večierňou o 17.00. Po liturgiách bude myrovanie. 
4. V sobotu 30. marca máme 4. zádušnú sobotu, sv. liturgia s čítaním hramôt bude 
o 7.00. 

5. Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa môžete 
na  nástenke.  

6.  Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje tu v chráme po liturgii.  
7. Utorok je  biblická škola o 15.50, piatok pozývame deti a mládež na stretko po liturgii o 

18.00.  
8. Púť do Medžugoria bude od 12. do 19. augusta 2019, prihlásiť sa treba čím skôr. 
9. Púť do Krakova v máji 17. – 19. mája v čase púte gréckokatolíkov. Prihlasovať sa treba 

v sakristii. 

10. 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. 

11. Utorky pozývame chlapcov na florbal, spoločne na ZŠ Inžinierska odchádzame 
z fary o 19.40. 

12. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa; stredy 
a piatky veľkého pôstu večerné sv. liturgie budú Liturgie vopred posv. darov, 
menlivé časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA MODLITBA. 

13.  Pred liturgiami  stredu krížovú cestu a piatok Ježišovu modlitbu. 
14. Pomazanie chorých bude 9. apríla 2019 po oboch sv. liturgiách. 
15. Na stolíkoch je nové Slovo. 
16. Utorok pokračujú manželské večery o 18.15 v biznis centre na Moldavskej ulici 

c.10. 
17.   V mene vladyku Milana pozýva Rada pre mládež Košickej eprachie všetkých mladých 
na Kvetný víkend 2019. Uskutoční sa v dňoch 12. - 14. apríla 2019 v Sobranciach. Prihlásiť sa 
naň môžu mladí vo veku 14 a viac rokov prostredníctvom formulára, ktorý nájdu na stránke 
www.aetos.sk. Tu nájdete aj bližšie informácie. Cena víkendu je 18 eur, pre súrodencov 14 
eur. Na stránke nájdete aj spôsob ako podporiť Kvetný víkend 10 eurami.  
18. Mládež Košického protopresbyterátu pozýva všetkých mladých na PÔSTNE FILMOVÉ TeVe, ktoré 

sa uskutoční v nedeľu, 31. marca v Pastoračnom centre sv. Mikuláša na sídlisku Ťahanovce. 
Začiatok je o 17.00 hod. Po filme budeme pokračovať diskusiou s hosťom na tému samotného 
filmu a pôstu. Info získate z plagátu a tiež na facebookovej stránke Mládež Košického 
protopresbyterátu. 

Prosba do suhubej ekténie:  
"Pane, Bože náš, ty nás v Tomto čase Veľkého pôstu pozývaš k modlitbe a pokániu. 
Prosíme ťa o pomoc a svetlo v týchto dňoch, kedy budeme rozhodovať o budúcnosti 
nášho národa. Prebuď v našich srdciach túžbu po tvojej Pravde a presvedčenie, že 
len vernosť tvojím prikázaniam a tvojej Cirkvi nás môže zachovať pri živote a 
ochrániť od všetkého čo rozkladá ľudskú identitu, manželstvo a rodinu. Daruj nám 
preto spravodlivých predstaviteľov, aby sme pod ich vedením žili v pokoji a 
svornosti, zbožne a statočne. Prosíme ťa vypočuj nás a zmiluj sa." 

 

http://www.aetos.sk/


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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


