Program 01.09.2019 do 08.09.2019
1.

12. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Začiatok indiktu; Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky

2.
PO
3.
UT
4.
STR
5.
ŠT
6.
PIA
Zdržanlivosť

od mäsa

7.
SOB

Svätý mučeník Mamant
Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha
o. Jozef
6.45 +Andrej, Jozef, Jozef
o. Jozef
17.00 *Andrea, Štefan, Sofia, Sarah
Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup
Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia
o. Jozef
6.45 *Mária, Emília, Mária
o. Jozef
17.00 +Michal, panychída
Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie
Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha
o. Pavol
6.45 *Daniel
o. Jozef
17.00 +Ján, Mária, Anna, Ján, Mária, Imrich
Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu
o. Jozef
6.45 *Peter, Jaroslav s rodinami
o. Tomáš
17.00 *Iveta, Iveta
Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách
o. Tomáš
6.45 * Bratstvo Božského srdca Adorácia
o. Jozef
17.00 * Arcibratstvo sv. ruženca Adorácia
Predprazdenstvo Narodenia Presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Sózont
o. Jozef
7.00 *rod. Pinkova

8.

13. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

8.00
10.00
16.50
17.30
8.30
9.00

Sv. liturgia s myrovaním
Sv. liturgia s myrovaním /*Za študentov a žiakov farnosti/
Večiereň
Sv. liturgia s myrovaním
PEREŠ - Sv. liturgia s myrovaním
KVP – Hemerkova 28, Košice

o. Jozef
o. Tomáš
o. Tomáš
o. Tomáš
o. Peter

o. Pavol

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.
Prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6.20, večer od 16.30.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY – 01.09.2019
1.
Budúca nedeľa je 13. Nedeľa po Päťdesiatnici, zároveň máme sviatok
Narodenia Presv. Bohorodičky, liturgie s myrovaním ako v nedeľu.
2.
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30.
3.
Príprava detí na 1. sv. prijímanie sa začína nedeľu 13.10.2019 o 10.00 sv.
liturgiou a po nej stretnutím s rodičmi a deťmi.
4.
Príprava dospelých na prijatie sviatostí krstu, spovede a 1.sv. prijímania začne
pondelok 23. Septembra po liturgii o 18.00 na fare.
5.
Pozývame na eparchiálnu odpustovú slávnosť v Košiciach - katerdrále 7. a 8.
septembra 2019. Program je na nástenke.
6.
V nedeľu 22.9.2019 sa uskutoční v Bratislave NPŽ. V rámci košických
gréckokatolíckych farnosti, organizujeme spoločné putovanie na túto spoločenský
veľmi významnú a dôležitú akciu, na ktorej budeme môcť aj svojím postojom ohlásiť
prirodzenú ochranu života od jeho počiatku, až po samotný koniec. Aby sa nám
podarilo k vašej spokojnosti všetko organizačne zabezpečiť na tejto akcii, ktorej sa
naposledy zúčastnilo cca 80 000 ľudí, prosíme vás, aby ste svoj predbežný záujem
dnes prejavili zapísaním sa na predbežný zoznam. Na základe tohto predbežného
záujmu, budeme môcť zabezpečiť v predstihu dostatočný počet autobusov a kňazov.
Čo sa týka ceny za dopravu, urobíme všetko preto, aby sme s pomocou sponzorov
a príspevkov cenu znížili tak, aby nebola záťažou pre žiadneho z účastníkov."
7.
Tento týždeň budeme definitívne vedieť časy vyučovania náboženstva na
školách našej farnosti, info bude na nástenke aj v školách. Platí, že na všetkých
školách, na ktorých sa vyučovalo náboženstvo, sa bude učiť aj tento šk. rok.
8.
Dnes sa lúčime s o. Lukášom Mitrom, ktorý od októbra je prepožičaný na
pastoráciu v eparchii Parma – USA. Naša farnosť dostane výpomocného duchovného
o. Tomáša Muszku, ktorý bude pastoračne pomáhať v našej farnosti.

