
Program  od 28.06.2020 do 05.07.2020  
 
 

28. ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI - ODPUST 
Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána  

SV. LITURGIE: 8.00; 10.00 – archijerejská sv. liturgia; 17.30 
29. 
PO 

prikázaný 
sviatok  

SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ 
APOŠTOLI PETER A PAVOL 

6.45 *rod Selínova o. Jozef 

17.00 *Za veriacich farnosti o. Tomáš 

30. 
UT  

Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov 

6.45 *rehoľná sestra Regina o. Tomáš 

17.00 +zomrelí z rodiny Rigasovej o. Jozef 

1. 
STR 

 

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián 

6.45 +Juraj o. Tomáš 

17.00 *Anna o. Jozef 

2. 
ŠT  

 

Uloženie úctyhodného rúcha našej Presvätej Vládkyne 
a Bohorodičky v Blachernách 

6.45 *Anna o. Jozef 

17.00 +Stanislav o. Tomáš 

3. 
PIA 

zdržanlivosť 
od mäsa 

Svätý mučeník Hyacint 

6.45 *Bratstvo Božského srdca,  adorácia o. Tomáš 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca,   adorácia o. Jozef 

4. 
SOB 

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup 
Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu 

7.00 +Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena o. Jozef 

5. PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov 

8.00 Sv. liturgia s myrovaním  o. Tomáš 

10.00 Sv. liturgia s myrovaním o. Tomáš 

17.30 Sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

8.30 Sv. liturgia s myrovaním - Pereš o. Jozef 

Upratovať chrám budeme piatok po rannej sv. liturgii. 
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou. 

Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii. 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

 

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


 
OZNAMY 28.6.2020 

 

1. Budúcu nedeľu 5. júla  je Piata NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI zároveň je 
sviatok sv. Cyrila a Metoda, sv. liturgie s myrovaním o 8.00, o 10.00 ; 
večer o 17.30.  

2. Od júla už večerná  liturgia v sobotu večer nebude.  
3. Ďakujem za dary  na odpustovú výzdobu. PBZ 
4. Pondelok 29. júna máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra Pavla, 

liturgie o 6.45 a 17.00.  
5. Spovedáme v prvopiatkovom týždni priebežne pol hodinu pred liturgiou 

každý deň. 
6. Ďakujem všetkým, ktorí boli upratovať chrám pred odpustom. 
7. Pozývame mladých na camp eparchie, termíny sú zverejnené na  nástenke. 

Pozývame mladých na júlové TeVe, ktore bude celodennou akciou. Chceme 
spoločne splavovať náš Hornád a zamýšľať sa nad textom evanjelia a 
situáciou Ježiša a jeho apoštolov na loďke počas búrky. Úžasnou správou je, 
že pozvanie sláviť sv. liturgiu, ako aj splavovať spolu s nami Hornád 
prijal vladyka Cyril. Pozvanie na nástenke. 

8. Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii. 
9. Na stolíkoch je program na ďalší týždeň. 

10. Biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na 
nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. 
 

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY! 

1.  Vstupovať do chrámu s ochranným rúškom na tvári, alebo so zahalenými ústami a nosom. 

2. Pri vstupe do chrámu vždy použite dezinfekčný prostriedok na ruky. /Aj v prípade, že máte 

vlastné rukavice. Veriaci si môžu nosiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok./ 

3. V chráme sedenie DO ŠACHOVNICE je dobrovoľné. Rodina môže sedieť bez odstupu spolu. Stáť počas 

liturgie sa môže aj pred chrámom.  

4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ AJ LYŽIČKAMI aj NA RUKU, PRETO JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM 

NAJSV. EUCHARISTIE DEZINFIKOVAŤ RUKY. Deti prichádzajú na sv. prijímanie s rodičmi.  

5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. modlitebné knižky, fľaše.../ 

6. Na bohoslužby  nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej  karanténe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


