
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Západ 
Vás pozýva na odpustovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 21. júna 2015. 

Program duchovnej obnovy (19.-20. 6.  2015) 

Štvrtok 18. 6. 2015 - Svätý mučeník Leontios 
 

15.00 Adorácia 

16. 30         Ruženec 

1700 Svätá liturgia       Téma: Zasvätený život    

      Adorácia s požehnaním  

Piatok 19 .6. 2015 - Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat 

 1620 Ruženec  

 1700 Svätá liturgia       Téma: Charizma kongregácie redemptoristov 

              Moleben k blaženému Metodovi  

Sobota 20 .6. 2015 - Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup 

6.30    Ruženec 

7.00    Svätá liturgia          Téma: Peter a Pavol   

8.00    Akatist k Bohorodičke 

SPOVEĎ pred odpustom: streda až piatok ráno od 6.20, večer od 16.30 

 

 

Program odpustovej slávnosti: 

Nedeľa 21. 6. 2015 – Svätí, slávni a všechválni   

                                                                  najvyšší apoštoli Peter a Pavol 
 

    7.00   Utiereň sviatku   

    8.00   Sv. liturgia s myrovaním   
   

           

10.00 Archijerejská svätá liturgia    

        s myrovaním,sprievod okolo chrámu  
 (hl. celebrant: vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha) 

   

 17,.30  Svätá liturgia s myrovaním   

 

 

Sv. liturgie nedeľu 5. júla 2015: 

Sv. apoštolom rovní Cyril a Metod:                                           

   8.00 sv. liturgia s myrovaním                                                                                   
 10.00 sv. liturgia  s myrovaním   
 17.00 večiereň                 
 17.30 sv.liturgia s myrovaním                     
                                        
 Spoveď počas prvopiatkového týždňa 29.6.-3.7.2015: 
  streda až piatok  ráno od 6.20, večer od 16.30 
 
                                      

Farský formačný  tábor: 
 

Odchod: 01.07.2015 (streda)  
o 09:00 z parkoviska pri našom chráme 

Ubytovanie: Učebno-výcvikové zariadenie TU v Herľanoch 
Strava: 3x denne (raňajky, obed, večera) 
Návrat: 05.07.2015 (nedeľa) o 11:00 hod. 
                 na parkovisko pri našom chráme 
Cena:  55 € 
                Na fare, alebo v sakristii chrámu je nutné 

vyzdvihnúť si informácie a zdravotný dotazník. 

 

     Camp Eparchie 2015 
 

1. Turnus (18 viac rokov) 17.7. – 20.7.2015 

2.Turnus (15-18 rokov) 20.7.-24.7.2015 

3.Turnus (12 -14. rokov) 26.7.-30.7.2015 

4. Turnus (9 -11. rokov) 3.8-7.8.2015 

Viac info na www.aetos.sk   



Viete, že ... 
 Farský letný tábor sa uskutoční 1. - 5.7. 2015 

v Herľanoch.  

 Púť do Medžugoria bude od 25.8. do 1.9. 2015. 

 Počas prázdnin úradujeme utorok až štvrtok po 

večernej sv. liturgii od 18.00. V súrnych prípadoch 

sme k dispozícii aj cez telefónny kontakt. 

 Ďakujem všetkým darcom na odpustovú výzdobu 

a všetkým, ktorí pomáhali pri upratovaní chrámu a pri 

príprave na odpustovú slávnosť. 

 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 

0911/711 322;  o. Lukáš 0910/435202; o. Pavol 

0905/649335;  

 web: www.kezapad.grkatke.sk 

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk 

 Prosíme rodičov, aby prihlásili deti na gréckokatolícke 

náboženstvo na školách v školskom roku 2015/16. 

 Príprava detí na 1. Sv. prijímanie začne 11.10.2015 po 

liturgii o 10.00 hod. 

 Pozývame na stretnutie manželov v piatok 26.6.2015 

o 18.00 v spoločenskej miestnosti fary.  

 Od septembra pozývame mládež, manželov a rodiny 

na pravidelné stretnutia. 

 Večerné liturgie v týždni od pondelka do piatka sú 

celoročne o 17.00. 

Úmysly sv. liturgie zapisujeme tri mesiace 

vopred v sakristii. Tento mesiac zapisujeme 

liturgie na september 2015. 
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               Chrám  
 

       Mnohí konštatujeme: „Ako ten čas letí.“ Aj my dnes si 

uvedomujeme, že čas skutočne letí. Veď je dvadsať rokov od 

posvätenia základného kameňa nášho chrámu. V Košiciach v Barci ho 

posvätil pápež sv. Ján Pavol II. 2. júla 1995. Ubehlo pätnásť rokov od 

posvätenia nášho Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla. Vladyka Milan 

Chautur , vtedy košický exarcha, ho posvätil 25. júna 2000. 

       V našom chráme slúžili sv. liturgie, biskupi, arcibiskupi, 

arcibiskup väčší, sekretár Kongrégácie pre východné cirkvi arcibiskup 

Cyril Vasiľ SJ, kardinál Jozef Tomko... Náš chrám navštívil prefekt 

Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, nuncius 

arcibiskup Mario Giordana.  

       Vedeli by sme vymenovať zástupy ľudí, ktorí prešli našim 

chrámom. Boli tu pokrstení, zosobášení, bola za nich slúžená sv. 

liturgia... O tom všetkom hovorí naša kronika.  

       Dôležité je dnes, keď ďakujeme Bohu za dar chrámu pri 

príležitosti pätnásteho výročia posviacky chrámu, uvedomiť si, že 

máme domov ako Božie deti. Boh nám daroval miesto, kde sa 

môžeme stretávať a modliť sa, ďakovať, že nie sme duchovní 

bezdomovci. Chrám je miesto, kde žijeme a prejavujeme svoju vieru. 

Dnes je veľa „veriacich“, ktorí žijú svoju „údajnú vieru“ bez 

spoločenstva cirkvi, bez chrámu, bez kňazov a biskupov, bez jednoty 

s pápežom, bez nedeľných liturgií, bez prijímania sviatostí, bez 

počúvania Božieho slova a jeho vysvetlenia v Cirkvi. My si 

uvedomujeme, že potrebujeme domov – svoj chrám, potrebujeme 

rodinu – svoju farnosť, potrebujeme počúvať Božie slovo, 

potrebujeme byť sýtení sviatosťami... Toto všetko Boh realizuje u nás 

doma – v našom chráme. Márnotratný syn bol šťastný, keď ho Otec 

prijal naspäť domov. Aj my ďakujme Bohu, že cez dar nášho chrámu 

nás Boh túži prijať domov za svojich synov  a dcéry.   
                                                                                                O. Jozef                                                                                                              
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