
Program od 25.11. do 02.12.2018 
 
 

25. NEDEĽA KRISTA KRÁĽA  

PO 
26. 

 

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik 
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie 

6.45 +Miroslav, Irena, Ján o. Lukáš 

17.00 +Anna o. Jozef 

UT   
27. 

Svätý mučeník Jakub Perzský 

6.45 +Alfréd o. Jozef 

17.00 +Štefan, panychída o. Lukáš 

ST 
28. 

 

Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový 

6.45 *Ladislav  s rod. o. Lukáš 

16.00 
17.00 

VEČERADLO 
+Mária 

o. Jozef 

ŠT 
29. 

 

Svätý mučeník Paramon;  Svätý mučeník Filumen 

6.45 +Štefan, Terézia, Andrej, Anna o. Lukáš 

16.00 
17.00 

Adorácia 
+Ján, Anastázia, Mária, Peter / *Jozef 

o. Jozef 

PI 
30. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

  Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný 

6.45 + kňaz Jozef, Mária o. Jozef 

17.00 *Peter, Iveta o. Lukáš 

SO 
1. 

Svätý prorok Nahum 

7.00 +Jozef, Andrej, Mária o. Lukáš 

2. 
 

Dvadsiata ôsma nedeľa po Päťdesiatnici  

Svätý prorok Habakuk 
8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia                PRÍPRAVA DETÍ NA 1. SV. PRIJÍMANIE 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.  
Štvrtok o 8.30 stretnutie matiek, piatok o 18.00 stretnutie detí a mládeže. 
V týždni od 2. do 8. decembra v našej farnosti sa budeme modliť pred putovnou 

ikonou Klokočovskej Bohorodičky. 
 www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

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


OZNAMY – 25.11.2018 

1. Budúcu nedeľu je 28. Nedeľa po päťdesiatnici, liturgie ako v nedeľu, pri 

všetkých liturgiách bude zbierka  na charitu. Od budúcej nedeľe až do 8. decembra 

v našej farnosti budeme mať veľkú putujúcu IKONU KLOKOČOVSKEJ Bohorodičky. Na 

modlitbách sa budeme stretávať v chráme. Program vyvesíme budúcu nedeľu. 

2. Dnes myrovanie a požehnaním detí  o 10.00.  

3. Piatok pozývame deti a mládež na „stretko“, bude  piatok po večernej  liturgii 

na fare. 

4. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje po liturgii o 10.00. 

5. Biblická škola je utorok pred večernou liturgiou o 15.45. 

6. Na predaj v sakristii máme knižné kalendár po 3 Eurá, stolový kalendár. 
Členovia Spolku SCaM budú si môžu o  prebrať svoje kalendáre  a knihy. 
7. Na stolíkoch nové dvojčíslo Slova a Misionár. 
8. Dary na vianočnú výzdobu môžete darovať do pokladničky vpredu chrámu. PBZ 
9. Dnes poobede o 15.00 dóme sv. Alžbety sv. omša s arcibiskupom z Alepa zo 
Sýrie pri príležitosti týždňa modlitieb za prenasledovaných kresťanov. 
10. Na Vianoce môžeme niekomu prejaviť Lásku - dať mu dar, a tak mu povedať, 

že tým najväčším darom nás obdaroval, sám Stvoriteľ. Z tohto dôvodu je tu 
príležitosť obdarovať dieťa alebo mladého človeka, ktoré nevyrastá v rodine, ale 
v Detskom domove, prípadne v Krízovom centre.Pozývam vás pripraviť darček 
konkrétnemu dieťaťu, a tak sa zapojiť do spolupráce s Otcovým srdcom, ktoré 
týmto deťom slúži. Zabalený darček s nalepenou menovkou je potrebné doniesť 
do cerkvi /na faru/ do nedele 9.12.2018, vrátane. Treba si prísť podľa záznamu 
vybrať konkrétne dieťa. 
V sobotu 1. Dercembra pozývame na vianočný koncert Katky Koščovej, v ev. 
kostole na mlynskej o 17.00. Pozvanie je na  nástenke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


