
Program  30.12.2018 do 6.1.2019 
 

30. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ 
Pamiatka Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata 

31 
PO 

Ukončuje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista 

6.45 +Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena o. Lukáš 

16.30 
17.00 
23.30 

   Ďakovný akatist 
* Ďakovná sv. liturgia  
Adorácia s požehnaním 

o. Lukáš 
o. Jozef 

1. 
UT 

Prikázaný 

sviatok 

 Obrezanie podľa tela nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 
  Pamiatka svätého Bazila Veľkého, Kapadocezarejskeho arcibiskupa 

8.00 Sv. liturgia s myrovaním o. Jozef 

10.00 
17.30 

Sv. liturgia s myrovaním 
Sv. liturgia s myrovaním 

o. Jozef  
 

o. Lukáš 

STR 
 

Náš svätý otec Silvester Rímsky pápež  

6.45 +Jána, Margita o. Jozef 

16.00 Večeradlo 

17.00 +Mikuláš, Anna  o. Lukáš 

3. 
ŠT 

Svätý prorok Micheáš; Svätý mučeník Gordi 

6.45 +Ignác, Anna o. Jozef 

17.00 +Mária o. Lukáš 

4. 
PIA 

voľnica 

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov; Prepodobný otec Teoktist 

6.45 
7.40 

* Bratstvo Božského srdca      
Kráľovské hodinky 1. a 3. hodinka  

o. Lukáš 

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca    Adorácia o. Jozef 

5. 
SOB 

Zdržanlivosť 

od mäsa 

Sobota pred Bohozjavením; Predvečer Bohozjavenia  
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas; Prepodobná Synkletika 

7.00 
15.00 

Sv. liturgia /*Marta/ 

Veľká večiereň so svätením vody 

o. Jozef 

6. 
 

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA,  
 BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA 

8.00 Sv. liturgia  so svätením vody a myrovaním o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia s myrovaním    o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia s myrovaním o. Lukáš 

8.00 PEREŠ - Sv. liturgia so svätením vody a myrovaním o. Lukáš 

10.00 KVP – Hemerkova 28  Sv. liturgia so svätením vody a myrovaním o. Pavol 

Chrám upratujeme piatok po rannej sv. liturgii.  
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

Domy a byty budeme svätiť 6., 12. a 13. Januára 2019 – zapísať sa môžete v sakristii. 

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


OZNAMY – 30.12.2018 
 

1. Zajtra je Silvester, liturgie ráno 6.45; poobede 16.30 ďakovný akatist a ďakovná 
liturgia o 17.00; o 23.30 adorácia s novoročným požehnaním v chráme.  – programy sú 
na stolíkoch, webe... 
2.  Utorok 1.januára máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána a sv. Bazila 
Veľkého, liturgie ako v nedeľu o 8.00,10.00 a 17.30 s myrovaním. 
3. Piatok 4. Januára je voľnica, je to aj prvý piatok, Liturgie ako všedný deň 6.45 
a 17.00, o 7.40 budú kráľovské hodinky zo sviatku Bohozjavenia. 
4. Spovedať budeme štvrtok a piatok ráno od 6.20, večer od 16.30.  
5. V sobotu je predvečer Bohozjavenia, liturgia bude o 7.00, poobede o 15.00 
bude veľká večiereň so svätením vody. 
6. Nedeľu 6. Januára je aj sviatok Bohozjavenia, liturgie ako v nedeľu, pri všetkých 
liturgiách bude myrovanie a po  liturgii o 8.00 budeme svätiť vodu. 
7. Domy a byty budeme chodiť svätiť 6, 12. A 13. Januára, zapísať sa môžete 
v sakriustii. 

8. Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa 
môžete na  nástenke.  
9.  Ples gréckokatolíkov bude 19. Januára  2019, lístky máme v sakristii, cena lístka 
30 eur. 
10.  V nedeľu 20. Januára oslávime malý odspust, sv. liturgiu o 10.00 bude sláviť 
vladyka Milan, košický eparcha. 
11. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje 13.1.2019 po liturgii 
o 10.00 

12. Na predaj v sakristii máme knižné kalendár po 3€, stolový kalendár 2€. Členovia 
Spolku sv. CaM si môžu o  prebrať svoje kalendáre  a knihy.  
13. Na stolíkoch je  januárové číslo Misionára 0,50€, tiež tam sú programy na 
sviatky v našej farnosti – môžete si zobrať, aj na našej webovej stránke, Apoštoli Terasy 
– kde nájdete oznamy a aktuality. 
14. Pozývame na konverty: v Jazerskom chráme vianočný koncert o 16.00 „Poďme 
všetci ku dieťatku“ - ľudová hudba Urbana Valička; u nás  na Terase Benefičný koncert 
Terasa pre Ukrajinu sa uskutoční v nedeľu (30.12.) od 18.00 h v Spoločenskom 
pavilóne v Košiciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


