Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Západ Vás pozýva
na odpustovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. júna 2017.

PROGRAM DUCHOVNEJ OBNOVY
Štvrtok 22.6.2017 – Svätý hieromučeník Eusébios, samosatský biskup
Téma: Milosrdný Otec. Kazateľ: o. Michal Hospodár
15.00 Adorácia s požehnaním
16.20 Veľká večiereň
17.00 Svätá liturgia
Piatok 23.6.2017 – Sviatok najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho
Ježiša Krista, milujúceho ľudí
Téma: Božské srdce Ježišovo. Kazateľ: o. Peter Babinčák, novokňaz
16.20 Ruženec
17.00 Svätá liturgia
Sobota 24.6.2017 – Narodenie Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
Téma: Ján Krstiteľ – inšpirácia pre kresťana
7.00 Utiereň
8.00 Svätá liturgia
16.45 Veľká večiereň s lítiou
17.30 Svätá liturgia

DEKRÉT O ZÍSKANÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKOV
PRI MODLITBE KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom
Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa
kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď,
eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré
je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
 nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v
kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska;
 sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a
nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom
televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom
(pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním
na to ustanovený kňaz.
Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť
svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po
milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za
obvyklých podmienok. V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné.

SPOVEĎ pred prvým piatkom (3.7. – 7.7.2017):
pondelok až piatok ráno od 6.20, večer od 16.30

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

PROGRAM ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI
Nedeľa 25.6.2017 – Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli
Peter a Pavol
7.00 Utiereň sviatku
8.00 Sv. liturgia s myrovaním

ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ LITURGIA
s myrovaním, sprievod okolo chrámu
Hl. celebrant: vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha
10.00

17.30 Svätá liturgia s myrovaním

FARSKÝ FORMAČNÝ
Odchod:

TÁBOR

10.07.2017 (pondelok)
o 09:00 z parkoviska pri našom chráme
Ubytovanie: Učebno-výcvikové zariadenie TU v Herľanoch
Strava:
3x denne (raňajky, obed, večera)
Návrat:
14.07.2017 (piatok) o 11:00 hod.
na parkovisko pri našom chráme
Cena:
60 €
Na fare, alebo v sakristii chrámu je nutné vyzdvihnúť si
prihlášku, informácie a zdravotný dotazník.

Viete, že ...
 Farský letný tábor sa uskutoční 10.-14.7.2017
v Herľanoch.
 Púť do Medžugoria bude od 25.8. do 1.9.2017.
 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: 055/6421712; o. Jozef
0911/711322;
o. Vojtech 0904/738 134; o. Pavol
0905/649 335;
 web: www.kezapad.grkatke.sk – informácie a bohoslužby
 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk
 Prosíme rodičov, aby prihlásili deti na gréckokatolícke
náboženstvo na školách v školskom roku 2017/18.
 Príprava detí na 1. sv. prijímanie začne 08.10.2017 po
liturgii o 10.00 hod.
 Snúbencov prosíme, aby termíny sobášov a náuky
plánovali aspoň pol roka vopred.
 Úmysly sv. liturgie zapisujeme tri mesiace vopred
v sakristii. Tento mesiac zapisujeme liturgie na september
2017.
 Sv. liturgie na prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna
2017 ráno o 6.45 a večer o 17.00.
 Sv. liturgie na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2017
budú o 8.00 a 17.00.

Gréckokatolícky občasník
18.06.2017
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Dobrovoľný príspevok
0,10 €

Sv. apoštoli Peter a Pavol
Naša farnosť má za sv. patrónov veľkých a najvyšších apoštolov Petra
a Pavla. Pred našim chrámovým sviatkom sa zvykneme pozrieť do ich
života a hľadať inšpiráciu pre svoj duchovný rast. Jedným z dôležitých
znakov ich života bola Cirkev ako spoločenstvo veriacich. V ich
apoštolskom poslaní najprv vidíme rodiace sa spoločenstvo s Pánom
Ježišom. Obaja apoštoli boli ním samým pozvaní. Peter počul: „Poď za
mnou, odteraz už budeš loviť ľudí.“ /Mt 4,19/ Pavol sa obrátil pred
Damaskom na slová: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ja som Ježiš,
ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš
robiť.“ /Sk 9,4-6/ Keď sami prešli školou Majstrovej lásky, boli
vyskúšaní a vyzbrojení Svätým Duchom, potom sa dali do služby
ohlasovania Božieho slova. Obaja odišli na misie, kde zakladali
spoločenstvá veriacich, obaja odovzdávali svedectvo o Ježišovi svojim
spolupracovníkom - žiakom, aby oni mohli pokračovať v Ježišovom
diele spásy. Obaja boli umučení v Ríme. Zomreli za Ježišovu pravdu.
Sledujúc veľmi pozorne život našich patrónov vidíme postupnosť
Božieho konania v ich aj v našom živote. Rovnako ako oni aj my
zažívame najprv to osobné volanie k nasledovaniu Ježiša. Vidíme, že
dnes mnohí túžiac po osobnom dobre tu kdesi zastanú, keď povedia, že
mne stačí iba Kristus, som dobrým človekom, ja nepotrebujem Cirkev.
V živote sv. Petra a sv. Pavla ďalším logickým krokom bolo
spoločenstvo CIRKVI. Ježiš síce pozval každého apoštola osobne, ale
vbudoval ich do spoločenstva. Po Pánovom nanebovstúpení práve
apoštoli mali vo Sv. Duchu budovať CIRKEV, čo aj všetci robili. Pavol
navštevoval často spoločenstvá veriacich, ktoré sám zakladal
a ustanovil im pastierov. Peter mal poslanie od samého Pána, aby až sa
obráti, posilňoval bratov vo viere. Pre mocný príhovor našich svätých
patrónov naučme sa od nich budovať svoju osobnú vieru a zároveň
budovať spoločenstvo CIRKVI v našej farnosti.
o. Jozef

