
Program 25.2.2018 do 4.3.2018 
 

25. 
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup 

26. 
PO 

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup 

6.45 *Mária s rod. o. Jozef 

17.00 +Ľudmila /*Juraj, Anna o. Vojtech 

27. 
UT 

 

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita 

6.45 *Jozef o. Jozef 

17.00 *Igor s rod. /+Ladislav o. Vojtech 

28. 
STR 

Zdržanlivosť 
od mäsa  

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta 

6.45 *Jakub a Nina s rodičmi o. Jozef 

 
17.00 

6.15 a 16.30:  KRÍŽOVÁ CESTA 
VPD +Peter, panychída 

o. Vojtech 

1. 
ŠT 

Svätá prepodobná mučenica Eudokia 

6.45 +Rudolf, Ivan o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+ Štefan 

o. Vojtech 

2. 
PIA  

Zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup 

6.45 *Bratstvo Božského srdca Ježišovho 
6.15 A 16.30: BOLESTNÝ RUŽEC 

o. Vojtech 

17.00 VPD  *Arcibratsvo sv. ruženca o. Jozef 

3. 
SOB  

TRETIA  ZÁDUŠNÁ SOBOTA 

7.00 +Za zomrelých s čítaním hramôt o. Jozef  

4. 
.  

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA  
8.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  o. Jozef 

16.45 Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma o. Vojtech 

17.30 Sv. liturgia  o. Vojtech 

8.30  PEREŠ - Sv. liturgia  o. Vojtech 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia  o. Pavol 

Piatok po rannej sv. liturgii budeme upratovať chrám. 
Prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30. 
Pomazanie chorých budeme vysluhovať pondelok 5. marca po 

oboch sv. liturgiách. 
 



OZNAMY- 04.03.2018 
 

1. Budúcu nedeľu máme 3. PÔSTNU  KRÍŽUPOKLONNÚ nedeľu. Liturgický program je 
nedeľný. Sv. liturgia o 8.00 bude cirkevnoslovanská. 

2.  Dnes o 16.45 veľkopôstna večiereň, o 15.00 korunka Božieho milosrdnenstva. 
3. Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30. 

Piatok po večernej sv. liturgii členovia bratstva sv. ruženca si menia kartičky. 
4. Sobotu 3. marca je 3. Zádušná sobota, sv. liturgia s čítaním hramôt bude o 7.00. 
5. Príprava detí na 1. Sv. spoveď pokračuje budúcu nedeľu po sv. liturgii o 10.00. 
6. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 

môžete v sakristii.  
7. Pozývanie na neokatechmenátne katechézy, ktoré sú stredu a piatok po večerných 

liturgiách. Tento týždeň katechézy budú venované sviatosti zmierenia. 

8. Pozývame na veľkopôstne katechézy, ktoré sa budú konať každý druhý utorok 
po sv. liturgii v chráme v rámci biblickej školy. Témou budú veľkopôstne 
bohoslužby a ich výzva k obráteniu a pokániu.  Katechézy pokračujú budúcu 
stredu. 

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

10. Stredu sa pomodlíme pred liturgiami Ježišovu modlitbu a piatok 
krížovú cestu. 

11. 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. 

12. Pomazanie chorých bude pondelok 5. marca 2018 po oboch sv. liturgiách, 
tento týždeň pozývame k sviatosti zmierenia, lebo jedna z podmienok prijatia 
pomazania chorých je byť v stave milosti Božej posväcujúcej. 

13. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva v mene vladyku Milana všetkých 
mladých na Kvetný víkend 2018. Uskutoční sa v dňoch 23. - 25. 03. v Trebišove. 
Prihlásiť sa môžu mladí od 14 rokov prostredníctvom prihlasovacieho 
formulára. Ten spolu s ďalšími informáciami nájdete na www.aetos.sk Plagát 
akcie si môžete pozrieť na nástenke.  

14. Nové Slovo.  
15. 16. Marca o 18.00v našom chráme bude krížová cesta so skupinou 

Anastasis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aetos.sk/

