Program od 02.05.2021 do 09.05.2021

2.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE
Náš otec svätý Atanáz Veľký

3.
PO

4.
UT
5.
STR

6.
ŠT

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena
Pečerského monastiera; Svätí mučeníci Timotej a Maura
o. Roland
6.45 *Martin, Mária s rodinami
o. Jozef
17.00 *Jana / +Jozef, Marta, Mária, Katarína
6.45
17.00

Svätá mučenica Pelágia
+Mária, Michal, Jozef, Zuzana
+Helena, panychída

o. Roland
o. Jozef

Svätá a slávna mučenica Irena
Nášprepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera
o. Jozef
6.45 +zomrelí z rodina Kravčakovej
o. Roland
17.00 +Bartkova
Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
6.45 o. Rastioslav, Zuazana, Patrik, Zuzana, Natalia
17.00 +Štefan, rehoľná sestra Jeremia

o. Roland
o. Tomáš

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo
svätom meste Jeruzaleme; Svätý mučeník Akakios
o. Roland
6.45 *Bratstvo Božského srdca Ježišovho
Zdržanlivosť
od mäsa 17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca
o. Jozef

7.
PIA

8.
SOB

7.00

Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ
+Monika / +zomrelí z rodiny Moščákovej
o. Jozef

NEDEĽA O SLEPOM
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého MikulášaDivotvorcu z Myry do mesta Bari
o. Roland
7.00 sv. liturgia pre seniorov
o. Tomáš

9.

8.15
10.00
11.15
17.30

sv. liturgia
9.00- 9.45 podávanie Eucharistie
sv. liturgia
11.00 - 11.10 podávanie Eucharistie o. Jozef
o. Jozef
sv. liturgia pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov
o. Tomáš
sv. liturgia
chrám otvorený od 16.00 na modlitbu

8.30 PEREŠ sv. liturgia

o. Roland

Bohoslužby sú verejné s obmedzeniami, v našom chráme môže byť 40 osôb.
Nedeľné a sviatočné liturgie sú na lístky, prosím o ohľaduplnosť.
Upratovať chrám budeme UTOROK po rannej sv. liturgii.

Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe.
VSTUP do chrámu iba s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, dezinfikovať si ruky pri
vstupe do chrámu a dodržiavať 2m odstupy pri sedení aj pri sv. prijímaní.
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/ a www. kezapad.grkatke.sk

Oznamy 2.5.2021
1. Bohoslužby od 19.4. sú povolené pre verejnosť, v našom chráme môže byť 40 osôb
na liturgii, pri zachovaní všetkých hygienických pokynov. Liturgie v týždni budú o
6.45 a 17.00, v sobotu o 7.00 a v nedeľu o 7.00, 8.15, 10.00 ; 11.15 a 17.30.
2.

Nedeľné a sviatočné liturgie budú na lístky, prosím o ohľaduplnosť,
lístky sú v sakristii. Kto sa nedostane na liturgiu v nedeľu, tak môže prísť do chrámu
po liturgiách na sv. prijímanie. Nedeľu poobede bude možnosť od 16.00 do 17.15 na tichú
modlitbu a prijatie Eucharistie. Rovnako v týždni bude možnosť prijať Eucharistiu pre
tých, čo sa nedostanú na liturgiu.

3. Nedeľa 9. mája bude NEDEĽA O SLEPOM, sv. liturgie o 7.00, 8.15, 10.00, 11.15 pre

prvoprijímanjúce deti a s rodičmi a 17.30 / lístky v sakristii po 35 na každú liturgiu/
- vysielané budú naživo cez TV ANTIK /ekostoly/ a tiež živé vysielanie je na www.
kezapad.grkatke.sk.
4. Stále platí dišpenz o. biskupov od nedeľnej a sviatočnej povinnosti. Bohoslužby môžeme
sledovať cez médiá.
5. Tento týždeň je prvopiatkový spovedáme priebežne aj počas liturgií – začíname 30 min.
pred liturgiou.
6. Počas mája pred liturgiami sa budeme modliť sv. ruženec v jednote s úmyslom Svätého
Otca za ukončenie pandémie a večer po liturgii bude aj moleben k Bohorodičke.
7. DENNÉ ÚMYSLY CELOSVETOVEJ RUŽENCOVEJ REŤAZE ZA SKONČENIE PANDÉMIE
1/5 – Za všetkých zosnulých
2/5 - Za všetkých, ktorí sa nemohli rozlúčiť s ich blízkymi zosnulými
3/5 - Za všetkých infikovaných koronavírusom a ostatných chorých
4/5 – Za všetky čakajúce matky a ich nenarodené deti
5/5 – Za všetky deti a dospievajúcich
6/5 – Za všetkých mladých ľudí
7/5 – Za všetky rodiny
8/5 – Za všetkých pracovníkov v oblasti komunikácie
9/5 – Za všetkých seniorov
8.

VSTUP DO CHRÁMU LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI
RESPIRÁTOROM FFP2 bez výdychového ventilu. Prosím dezinfikovať si ruky pri vstupe do chrámu.
9.

Prosíme o zachovávanie rozostupov 2 metre pri rozdávaní Eucharistie aj pri vstupe, ale hlavne pri odchode
z chrámu. Prosíme, dodržiavajte hygienické zásady v chráme pre našu bezpečnosť. Do chrámu nemajú
chodiť chorí, nachladení a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe.

10. Ak chcete podporiť finančne našu farnosť, môžete to urobiť darom na farský
účet: IBAN: SK51 0900 0000 0000 8212 8015 Ďakujeme všetkým darcom.
Modlitba k sv. Jozefovi: Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe
Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru ; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó,
blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť,
milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY!
1.

VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými
dýchacími cestami respirátorom FFP2 bez výdychového
ventilu/.

2. Pri vstupe do chrámu

VŽDY POUŽITE DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA

RUKY. /Aj v prípade, že máte vlastné rukavice. Veriaci si môžu nosiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok./
3. V CHRÁME

IBA SEDENIE V KAŽDEJ DRUHEJ LAVICI, DODRŽAŤ

SEDENIE S ODSTUPMI – medzi sediacimi musí byť voľné jedno
miesto. Prosíme o dodržiavanie odstupov 2 metre pri vchádzaní
a vychádzaní z chrámu, tiež pri podávaní sv. prijímania. Na
bohoslužby prichádzajte 10 minút pred začiatkom, nie skôr.
Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu.
4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ LYŽIČKAMI. JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM
NAJSV. EUCHARISTIE NA RUKU DEZINFIKOVAŤ SI RUKY. Deti prichádzajú na sv.
prijímanie s rodičmi.
5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. modlitebné knižky, fľaše.../

6.

!! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí
majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej
karanténe.!!

Na liturgii podľa opatrení ÚVZ SR môže byť

40 osôb. Vstup na nedeľné liturgie je na
LÍSTKY, ktoré si môžete
prevziať v sakristii.
/nedeľné liturgie: 7.00; 8.15; 10.00;
a 17.30 /

Stretnutia s detmi
pripravujúcimi sa na
1. sv. prijímanie je na
liturgii o11.15.
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

