
Program  od 22.01.2023 do 29.01.2023 
 
 

22.  NEDEĽA O ZACHEJOVI 
Svätý apoštol Timotej; Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský 

23. 
PO 

  

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup; Svätý mučeník Agatangel 

6.45 *Mária s rod. o. Roland 

17.00 +Štefan, Zuzana, Milan / +Boris o. Tomáš 

24. 
UT   

Naša prepodobná matka Xénia Rímska 

6.45 *Helena s rod.          UPRATOVANIECHRÁMU o. Jozef 

17.00 * Igor s rod. o. Roland 

25. 
STR   

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup 

6.45 +Ján, Mária o. Roland 

17.00 +Marta, Peter o. Jozef 

26. 
ŠT   

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia 

6.45 *Andrej, Mária, Iveta, Liliana o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Anna, Juraj, panychída 

o. Roland 
o. Roland 

27. 
PIA  

ZDRŽANLIVOSŤ 

OD MÄSA 

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána 
Zlatoústeho 

6.45 *Rastislav s rod., Martina s rod. o. Roland 

17.00 +Ján o. Stasnislav 

28. 
SOB 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky 
 Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa 

7.00  +Alžbeta / +Juraj o. Jozef 

29. 
 

 NEDEĽA O MÝTNOKOVI A FARIZEJOVI 
ZBIERKA NA PASTORÁCIU MLÁDEŽE 

8.00 sv. liturgia cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 sv. liturgia          Príprava detí na prvú sv. spoveď              o. Roland 

15.00 

16.45 
17.30 

korunka božieho milosrdenstva /po modlitbe agapé/ 

veľká večiereň 
sv. liturgia  

 
o. Roland 

o. Roland 

8.45 PEREŠ: sv. liturgia  o. Roland 

Našu farnosť môžete finančne podporiť cez účet:  SK 51 0900 0000 0000 8212 8015 
WEB:  www.kezapad.grkatke.sk; grkatkezapad.webnode.sk 

BOHOSLUŽBY NAŽIVO cez TV ANTIK /e-kostoly/ - ALEBO: http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 

Spovedáme počas týždňa pred sv. liturgiou.  

STRETKO DETÍ bude 27.01.2023 o 18.00. 

http://www.kezapad.grkatke.sk/
http://grkatkezapad.webnode.sk/
http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8


Oznamy 22.01.2023 
 

1. Dnes o 10.00 archijerejská sv. liturgia s vladykom Cyrilom, naším eparchálnym 
arcibiskupom, slávime malý odpust okovy sv.- Petra a večer liturgia o 17.30. 

2. Budúcu nedeľu 29. januára  máme NEDEĽU O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI, sv. liturgie 
budú o 8.00 cirkevnoslovanská, 10.00, po nej príprava detí, večer o 16.45 veľká 
večiereň 17.30. Tiež budúcu nedeľu o 15.00 bude modlitba Korunky Božieho 
milosrdenstva a po skončení bude aj agapé na fare.  

3. Stretko detí bude piatok 27.1.2023 o 18.00 na fare. 
4. Pred 15. rokmi, 30. januára 2008, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na 

Slovensku na metropolitný stupeň. V rámci tejto reorganizácie bol Apoštolský exarchát v 
Košiciach povýšený na eparchiu.  Hlavné slávnosti sa uskutočnia v sobotu 28.1.2023 v 
Prešove o 10.00 – vysielaná v RTVS 2 v priamom prenose.  Túto udalosť si pripomenieme v 
nedeľu 29. januára 2023 v Košiciach. Hlavným momentom nedeľnej spomienky bude 
slávenie archijerejskej svätej liturgie za účasti Mons. Nicolu Girasoliho, apoštolského 
nuncia na Slovensku, v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach so 
začiatkom o 10.30.  

5.  Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa môžete 
v sakristii alebo priamo na  nástenke. 

6. Bohoslužby z nášho chrámu sú vysielané naživo cez TV ANTIK /ekostoly/ a tiež živé vysielanie je na 
http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 – treba si túto adresu zadať do VLC alebo iného 
prehliadača v počítači.  On line liturgie sú podľa bohoslužobného programu.  

7.   V  roku 2023 si pripomenieme sto rokov od narodenia siedmeho prešovského sídelného biskupa Mons. Dr.h.c. 

Jána Hirku. V tejto súvislosti vyšlo druhé vydanie jeho autobiografie POD OCHRANOU MÁRIE - PASTIER V SLUŽBE 

CIRKVI. Kniha nebude v bežnom predaji.   

8. V našej farnosti február marec plánujeme manželské večery pre manželov, je to osem 

večerov spojených so spoločnou večerou, manželským časom a dialógom. Pozývame 

manželov, aby sa prihlásili čím skôr / do konca januára/. 
9. Na budúcu nedeľu, 29. JANUÁRA, SA VO VŠETKÝCH CHRÁMOCH KOŠICKEJ EPARCHIE USKUTOČNÍ 

ZBIERKA NA PASTORÁCIU MLÁDEŽE. Jej výťažok poslúži Rade pre mládež Košickej eparchie na realizáciu 
mnohých aktivít, ktoré počas roka koná (Camp eparchie, Eparchiálne stretnutie mladých, Animátorská 
škola, cyklotúra, túra, s vladykom, Púť synov a otcov, Odpust mladých v Klokočove, Odpust Centra v 
Dvoriankach, Prehliadka zborov, Modlitbové stretnutia Zjednotení, Duchovné obnovy, zvlášť Návrat 40, 
Online poradňa pre mladých uchom a srdcom, online vzdelávania a mediálne projekty ), na 
životaschopnosť Centra pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach, či na pretváranie nových priestorov 
Gréckokatolíckeho pastoračného centra – UNIPAS v Košiciach, čo dokopy presahuje sumu 15 000 eur. 
Preto vás prosíme o podporu aktivít pre mládež prostredníctvom zbierky, a tiež ďalších možností, ktoré 
nájdete na farskej nástenke, či na stránke www.aetos.sk 

10. Na stolíkoch je nové číslo Slova. 
 

Modlitba za rodinu 

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. 

Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, 

aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život.  

Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom 

svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. 

Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny 

niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny 

priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.   

                                                                                                                                                                                                                       /Ján Pavol II./ 

 

http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8
http://www.aetos.sk/

