
Program od 28.10. do 04.11.2018 
 

28. 
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici 

                       Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia 

PO 
29. 

 

Svätá prepodobná mučenica Anastázia 
Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ 

6.45 +Jozef  o. Lukáš 

17.00 +Juraj, panychída o. Jozef 

UT   
30. 

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia 

6.45 +kňaz Štefan, Klára, Peter o. Jozef 

17.00 +Marta o. Lukáš 

ST 
31. 

 

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci; Svätý mučeník Epimach  
 Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup 

6.45 *rod.  Ustohaľova o. Lukáš 

16.00 
17.00 

VEČERADLO 
+Ľudmila 

o. Jozef 

ŠT 
1. 

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián 

8.00 
9.00 

+Za zomrelých z našich rodín 
PARASTAS ZA ZOMRELÝCH 

o. Jozef 

17.00 +Za zomrelých z našich rodín, panychída o. Lukáš 

PI 
2. 

Zdržanlivosť  

od mäsa 

Svätý mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist 

6.45 *Bratstvo Božského srdca Ježišovho, Adorácia o. Lukáš 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca,  Adorácia o. Jozef 

SO 
3. 

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas  
Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lyde, kde je uložené jeho úctyhodné telo 
7.00 +Karol, Mária o. Jozef 

4. 
 

Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
                 Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup a Hermaios, presbyter   

8.00 Sv. liturgia  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.  
Prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30.  

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

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


OZNAMY – 28.10.2018 

1. Budúcu nedeľu je 24.  NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, liturgie ako v nedeľu. Dnes 

miesto večierne sa budeme modliť akatist k Bohorodičke. 

2. Počas októbra zvlášť pozývame k spoločnej modlitbe sv. ruženca aj v chráme aj 

v rodinách. 

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

4. Prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30. 
5. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje dnes po liturgii o 10.00. 

6. Stredu je večeradlo o 16.00. Štvrtok nebude adorácia poobede. 

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

8. Štvrtok 1. novembra o 8.00 bude sv. liturgia a o 9.00 sa budeme modliť 

PARASTAS za zomrelých z našich rodín, zapísať sa môžete v sakristii. Večerná liturgia 

s panychídou bude o 17.00. 

9. Spoločný parastas 1. Novembra na verejnom cintoríne bude o 14.00 pri veľkom 

kríži. 

10. Od 1. do 8. novembra môžeme získať plnomocné odpustky pre duše v očistci za 

podmienky, že prijmeme Eucharistiu pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca 

a navštívime  

11. Po rodinách našej farnosti putuje IKONA KLOKOČOVSKEJ Panny Márie, rozpis je 

na  nástenke, môžete sa zapísať. Týždeň od 2. do 8. decembra nechajte voľný, lebo 

v tomto termíne v našej farnosti budeme mať veľkú putujúcu IKONU KLOKOČOVSKEJ 

Bohorodičky. Preto na modlitbách sa budeme stretávať v chráme. 

12. Na stolíkoch  je nové dvojčíslo Slova za 1 Euro. 

13.  V sakristii sú sviečky za nenarodené deti, ktoré každý rok ponúkame ako 

symbol modlitby za nenarodené deti. 

14. Srdečne pozývame maďarsky hovoriacich veriacich na spoločné stretnutie 

s gréckokatolíckymi veriacimi z Nyíregyházi a okolia, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 

04.11.2018 v katedrálnom chráme Narodenia presv. Bohorodičky v Košiciach. 

Program začína o 11.30 hod. prehliadkou eparchiálneho úradu a pokračuje o 12.00 

hod. sv. liturgiou, na ktorej budú spievať bohoslovci z kňazského seminára 

v Nyíregyházi. Koncelebrovať budú predstavení kňazského seminára, profesori 

teologickej fakulty a duchovní otcovia jednotlivých farností. 

 

 

 

 

 



 

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.” 
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