Gréckokatolícka cirkev,

farnosť Košice – Západ

Vás pozýva na odpustovú slávnosť,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. júna 2014.

Program duchovnej obnovy (26.– 28. 6. 2014)
Štvrtok 26. 6. 2014 – Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna

16.15 Veľká večiereň
1700 Svätá liturgia

Téma: Hľa, Tvoja matka

Sv. liturgie 5. júla 2014
Sv. apoštolom
rovní Cyril a Metod:

8.00 sv. liturgia
10.00 sv. liturgia
17.30 sv.liturgia

8.00 sv. liturgia
10.00 sv. liturgia
17.00 večiereň
17.30 sv. liturgia

Adorácia po sv. liturgii

Piatok 27 .6. 2014 – Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

1615
1700

Ruženec k Spolutrpiacej Bohorodičke
Svätá liturgia
Téma: Božské srdce Ježišovo

Sv. litrurgie nedeľa
6. júla 2014:

Spoveď počas prvopiatkového týždňa 30.6.-6.7.2014:

streda až piatok ráno od 6.20, večer od 16.30

Sobota 28 .6. 2014 – Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky

7.30
8.00
9.00

Slávnostný ruženec
Svätá liturgia
Téma: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Akatist k Bohorodičke

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

Program odpustovej slávnosti:
Nedeľa 29. 6. 2014 – Svätí, slávni a všechválni
najvyšší apoštoli Peter a Pavol
8.00

Odchod: 30.06.2014 (pondelok)
o 09:00 z parkoviska pri našom chráme
Ubytovanie:
Učebno-výcvikové zariadenie TU v Herľanoch
Strava:
3x denne (raňajky, obed, večera)
Návrat:
04.07.2014 (piatok) o 15:00 hod.
na parkovisko pri našom chráme
Cena:
55 €
Na fare, alebo v sakristii chrámu je nutné
vyzdvihnúť si informácie a zdravotný dotazník.

Utiereň sviatku

10.00 Archijerejská svätá liturgia
s myrovaním,
(hl. celebrant: vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha)

Sv. liturgia bude vysielaná v priamom prenose RTVS na 2. programe

17.30

Farský letný tábor

Svätá liturgia s myrovaním

Camp Eparchie 2014
1. Turnus (9-11 rokov) 21.7 – 25.7.2014
2.Turnus (12-14 rokov) 28.7 -1.8.2014
3.Turnus (15 a viac) 4.8-8.8.2014
Cena na všetky turnusy je 40 eur
Viac info na www.aetos.sk

Modlitbový zápas: Umysel: „Za požehnanie rodín“
Jún: začiatok: 22.6.2014 o 21.00 do 29.6.2014 do 21.00
Júl: začiatok.: 27.7.2014 21.00 hod do 8.8.2014 do 21.00
August: od: 31.8.2014 21.00 do 7.9.2014 do 21.00
Viete, že ...

 Farský letný tábor sa uskutoční 30.6.- 4.7. 2014
v Herľanoch.
 Púť do Medžugoria bude od 26.8. do 2.9. 2014.
 Počas prázdnin úradujeme utorok až štvrtok po večernej
sv. liturgii od 18.00.
 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 2014/15.
 Príprava detí na 1. Sv. prijímanie začne 12.10.2014 po liturgii
o 10.00 hod.
 Rodiny s deťmi pozývame na spoločný výlet spojený
s opekačkou dňa 5.7.2014 do Drienovca. Stretneme sa
o 16.00 pri našej fare, autami sa presunieme na opekačku.
 Od septembra pozývame mládež, manželov a rodiny na
pravidelné stretnutia.
 Uzávierka cesty medzi Poliklinikou Terasa a naším chrámom
bude od 28.6.2014 -14.00 hod. do 29.6.20144 do 14.00 hod.
Budú tam parkovať prenosové vozy RTVS.
 Večerné liturgie v týždni od pondelka do piatka sú celoročne
o 17.00.

Gréckokatolícky občasník

Ročník X

22.6.2014

2/2014

Dobrovoľný príspevok
0,10 €

Kto je pre nás Ježiš

Keď vidíme neznámeho človeka, ak nás niečím upúta, tak sa
pýtame, kto je tento človek, ako sa volá, čo robí, kde býva, ako mi
môže pomôcť...
Podobne snáď ten prvý kontakt fungoval aj v živote Šimona Petra.
On Ježiša spoznal osobne, keď ho zobral so sebou jeho brat apoštol
Andrej. Potom Peter stretáva Ježiša, keď mu prepožičiava svoju
loďku, aby poslúžila ako kazateľnica. Petra sa dotýka aj zázračný
rybolov, keď on vlastnou šikovnosťou neulovil nič, a s požehnaním
Majstra ulovil množstvo rýb. Tam počuje to nádherné: „Poďte za
mnou a urobím z vás rybárov ľudí.” (Mt 4,19) Peter vstupuje do
Ježišovej školy, kde nie on mení Učiteľa, ale učiteľ pretvára jeho
srdce. Aby neskôr pri Cézarey Filipovej mohol správne odpovedať na
otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedal Šimon Peter: „Ty
si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si,
Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý
je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím
svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od
nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo
rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16,15-19)
Na sv. Petrovi vidíme duchovný rast, ako ovocie spoločenstva
a blízkosti Pána. Duchovný život je rastom v Pánovi. My si máme
uvedomiť, že byť kresťanom znamená chodiť s Ježišom. Podobne ako
sv. Peter, aj my si máme uvedomiť, že nie my meníme Pána, ale On
mení a chce meniť nás. Byť s ním, znamená, že sme ochotní prijať
túto zmenu. Súhlas s premenou na obraz Pánov dávame, keď sa
rozhodneme byť kresťanmi, teda pri našom krste. To je náš
celoživotný záväzok, dovoliť túto premenu a formáciu na apoštola
a učeníka Pánovho. Nanovo slobodne dovoľme Ježišovi meniť naše
životy podľa vzoru našich sv. patrónov Petra a Pavla.
o. Jozef

