Program 03.03.2019 do 10.03.2019
SYROPÔSTNA NEDEĽA

3.

Svätí mučeníc Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

4.
PO

Začiatok Veľkého pôstu
Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána

o. Jozef
6.45 +Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena
6.15 a 16.30: VEĽKOPÔSTNY MOLEBEN
mlieka, vajec
PÔST 17.00 *Jana s rod.
o. Jozef
Svätý mučeník Konón
5.
o. Jozef
UT 6.45 +Michal, Helena a ostatní zomrelí z rodiny
o. Jozef
17.00 *Mária
Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria
6.
o. Jozef
STR 6.45 +Anna, Ján, Anna, Peter, Miroslav
Zdržanlivosť
6.15 a 16.30: KRÍŽOVÁ CESTA
od mäsa
o. Jozef
17.00 VPD +Michal, Helena, Juraj, Michal
Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém,
7.
Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší
ŠT
o. Jozef
6.45 *Richard s rodičmi
15.00
ADORÁCIA
o. Jozef
17.00 +Štefan, Anna, Peter
Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup
8.
o. Jozef
6.45 +Juraj
PIA
Zdržanlivosť
6.15 a 16.30: Bolestný ruženec
od mäsa
o. Jozef
17.00 VPD +Mária, Jozef, Ján, Mária, Anna, Mária
Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere
9.
Prvá pôstna sobota – pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón
SOB
o. Jozef
7.00 +Mária
Zdržanlivosť

od mäsa,

10.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA - NEDEĽA ORTODOXIE
Zbierka na charitu

8.00
10.00
16.45
17.30
8.30
10.00

Sv. liturgia
Sv. liturgia
Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho
Sv. liturgia
PEREŠ - Sv. liturgia
KVP – Hemerkova 28 Sv. liturgia

o. Marek
o. Jozef
o. Jozef
o. Jozef
o. Michal

o. Pavol

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.
UTOROK JE BIBLICKÁ ŠKOLA O 15.30; UTOROK STRETNUTIE MANŽELOV O 18.00.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY – 03.03.2019
1.
Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa, liturgie ako v nedeľu, pri všetkých liturgiách
bude zbierka na charitu.
2.
Veľkopôstna večiereň bude dnes o 16.45.
3. Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa
môžete na nástenke.
4. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje budúcu nedeľu po liturgii
o10.00 . Zároveň bude aj stretnutie s rodičmi.
5. Utorok je biblická škola o 15.50, o 18.00 stretnutie pre manželov, piatok
pozývame deti a mládež na stretko po liturgii o 18.00.
6. Púť do Medžugoria bude od 12. do 19. augusta 2019, prihlásiť sa treba čím skôr.
7. Púť do Krakova v máji 17. – 19. mája v čase púte gréckokatolíkov. Program a cenu
púte včas zverejníme, môžete sa predbežne prihlasovať v sakristii a lebo u pani
Rigasovej.
8. Ak chcete našu farnosť podporiť cez 2% zo svojich už zaplatených daní, môžete tak
urobiť cez OZ Peter a Pavol. Tlačivá sú na stolíkoch, aj na našom webe.
9. Utorky pozývame chlapcov na florbal, spoločne na ZŠ Inžinierska odchádzame
z fary o 19.40.
10.Zajtra 4. marca začíname veľký pôst pred Paschou, na tejto deň je predpísaný
prísny pôst so zdržanlivosťou zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajíčok a mliečnych
výrobkov a iba raz do dňa sa dosýta najesť. Tento prísny pôst zaväzuje od 14-60
rokov života. Ostatných - nad 7 rokov do 14 rokov a nad 60 rokov zaväzuje iba
zdržanlivosť od vymenovaných jedál. Čas veľkého pôstu je časom, keď sú zakázané
pre veriacich hlučné zábavy (napr. diskotéky) obmedzenie takých programov
v televízii rozhlase, v počítači + internet a pod., ktoré narušujú charakter pôstu.
11.Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa; stredy
a piatky veľkého pôstu večerné liturgie budú Liturgie vopred posv. darov, menlivé
časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA MODLITBA.
12.10. Pondelok sa pomodlíme veľkopôstny moleben, stredu krížovú cestu a piatok
bolestný ruženec.
13.Pomazanie chorých bude 9. apríla 2019 po oboch sv. liturgiách.
14.Na stolíkoch sú vytlačené programy na tento týždeň.
15.Pozývame aj na manželské večery, ktoré chceme začať 13. Marca, prihlásiť sa treba
do piatka tohto týždňa. Pozvanie na nástenke.
16.Úmysel modlitbového zápasu: „Za požehnanie do pôstneho obdobia a obrátenie.“

Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:

1. „Pod

ochranu tvoju sa utiekame, Panenská Bohorodička,
prosbami našimi, nepohŕdaj v našich potrebách, ale
vysloboď nás z každého nebezpečenstva, JEDINÁ ČISTÁ A
POŽEHNANÁ.“
2. „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám
ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne
prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža
nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po
svete. Amen.”

