Program od 03.05.2020 do 10.05.2020

NEDEĽA O PORAZENOM

3.

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu
mníchov spoločného života

Svätá mučenica Pelágia

4.
PO

6.45 *Veronika s rodinou
17.00 +Jozef / +Matej, Melánia

o. Jozef
o. Martin

Svätá a slávna mučenica Irena; Náš prepodobný otec Nikefor, igumen
Médikiovho monastiera

5.
UT

6.45 *Marta s rodinou
17.00 +Stanislav / +Helena

o. Martin
o. Jozef

Polovica Päťdesiatnice; Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

6.
STR

6.45 +Ján, Mária, Ján / +Štefan, rehoľná sestra Jeremia
17.00 *Jozef s rodinou

o. Jozef
o. Martin

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo
svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína; Svätý mučeník Akakios

7.
ŠT

6.45 +Mária, Jozef, Michal
16.00 ADORÁCIA
17.00 *Boris, Timur, Viktor

o. Martin
o. Jozef

Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník,
ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic

8.
PIA
VOĽNICA

6.45 +Anna
17.00 *Helena /80 rokov/

o. Jozef
o. Martin

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša
Divotvorcu z Myry do mesta Bari

9.
SOB

7.00

+Anna, Helena, Andrej, Michal

o. Jozef

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

10.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

8.00
10.00
16.50
17.30

Sv. liturgia
Sv. liturgia
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia

o. Jozef
o. Jozef
o. Martin
o. Martin

PONDELOK – PIATOK CHRÁM OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU: 16.00 – 17.00.
PRIAME PRENOSY BOHOSLUŽIEB SÚ NA WWW. LOGOS.TV
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

Úmysel modl. zápasu: Za zdravie a duchovnú silu.

Slávnosť 1. Sv. prijímania sa prekladá na nový termín.
Počas mája sa modlíme moleben k Bohorodičke ráno o 6.25 a večer po liturgii.

Čítania na nedeľu 3. Mája 2020: Čítanie zo skutkov sv. apoštolov (Sk 9, 32 – 42)
V tých dňoch, keď Peter navštevoval všetkých, zišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde. Našiel tam
istého človeka, menom Eneáša, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli. Peter mu
povedal: „Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a usteľ si.“ A on hneď vstal. A videli ho
všetci, čo bývali v Lydde a Sárone, ktorí sa obrátili k Pánovi. V Joppe zasa bola istá učeníčka,
menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami,
ktoré dávala. No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystreli ju v hornej sieni.
A pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch
mužov s prosbou: „Príď bez meškania aj k nám!“ Peter vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel,
zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu plášte a šaty,
čo im urobila Srnka, kým bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa.
Potom obrátený k telu povedal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila
sa. On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú.
Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána.
Čítanie z evanjelia podľa Jána (Jn 5, 1 – 15)
V tom čase Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je nádrž,
hebrejsky zvaná Betsaida, a pri nej päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých,
chromých a ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do
nádrže a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola
trápila akákoľvek choroba. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam
videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?” Chorý mu
odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do nádrže, keď sa zvíri voda. A kým sa ta
sám dostanem, iný ma predíde.” Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!” A ten človek
hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili
uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!” Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi
povedal: ,Vezmi si lôžko a choď!’” Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ,Vezmi si
lôžko a choď?’” Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa
zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už
nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.” A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš
uzdravil.
Prestaň sa spoliehať na SEBA!

Bratia s sestry!
Chorý a aj uzdravený z dnešného evanjelia sa spoliehal na seba, keď na Ježišovu
otázku, či chce ozdravieť odpovedá, že nemá človeka, čo by ho spustil do nádrže,
keď sa zvíri voda, a kým sa ta sám dostane, iný ho predbehne. Nepočíta s iným
riešením. Preto Ježiš mu jednoducho povie: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!” Ježiš
ponúka svoje riešenie miesto nášho ľudského. Tam, kde začínajú stroskotávať ľudské
sily a predstavy, vierou môžeme zažiť Božie riešenia a zásahy do našich životov. Toto
zažil chorý pri Betsajde. Kto by nechcel byť zdravý? Ako často sa dnes skloňuje
zdravie a aj choroba. Vidíme, že ľudia sa boja akejkoľvek choroby. Ježiš chce, aby sme
sa mu dali uzdraviť hlavne duchovne. Aj nám povie ako tomu človekovi. „Hľa,
ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.” Aj my sa starajme o svoje
zdravie ešte s väčšou bázňou o zdravie svojej duše. Prajem všetkým nám veľa
zdravia. Podstatné je, aby sme všetci zažili uzdravujúcu Ježišovu moc – oslobodenie
od hriechov.

List pápeža Františka na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti
Drahí bratia a sestry,
už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu
k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento
domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného
hľadiska.
Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby
ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa
situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na
to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.
Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na
konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami.
Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.
Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás
ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem
modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám
a zo srdca vám žehnám.
V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu
K listu Svätého Otca sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná
s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom
Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné
skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha
v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej,
sociálnej a politickej oblasti.
Prvá modlitba
Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti,
Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si
uchovávajúc svoju vieru.
Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak
ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.
Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie
Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž
priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.
Druhá modlitba
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“
V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k
tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých,
ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných
spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu
byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov
pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.
Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška
skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho
božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia
dôvere.
Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej
situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské
úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.
Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou
starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto
vírusom.
Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby
podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom
duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.
Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a
zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v
budúcnosti predišlo podobným katastrofám.
Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov
jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom
a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu
pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.
Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby
zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život
mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.
Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó
milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.
Duchovné prijímanie

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej Eucharistii skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky
svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej
príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keď Ťa teraz sviatostne
nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho
srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu, teraz
i vždycky i na veky vekov. Amen.
NÁŠ CHRÁM BUDE OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU

PONDELOK – PIATOK :

16.00 – 17.00

ROZPIS INTENCIÍ BUDE ZVEREJNENÝ NA NÁSTENKE,
ÚMYSLY LITURGIÍ SÚ SLÚŽENÉ PODĽA PORIADKU, AKO
BOLI ZAPÍSANÉ.

Liturgie sú bez účasti veriacich do odvolania.
Budúca nedeľa 10. mája 2020 je NEDEĽA O SAMARITÁNKE, sv. liturgie
budú podľa rozpisu.
SVÄTÁ SPOVEĎ
Drahí veriaci, tento rok na základe inštrukcií Apoštolského stolca, KBS a Gréckokatolíckej
eparchie Košice ohľadom slávenia tohoročných obradov Veľkej noci nie je možné
organizovať tradičné veľkonočné spovedania, pri ktorých by nevyhnutne dochádzalo k
zhromažďovaniu väčšieho počtu veriacich v chrámoch.
V mimoriadnych okolnostiach, ak sa chce niekto vyspovedať, je potrebné telefonicky
kontaktovať kňaza.

Počas telefonátu je potrebné zistiť:
- či daný človek nebol v posledných dvoch týždňoch v zahraničí;
- či nebol v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí;
- či nejaví známky akéhokoľvek respiračného ochorenia.
Na ľudí, ktorí boli v zahraničí sa vzťahuje povinná karanténa po dobu 14 dní od
ich príchodu do krajiny.
Následne si možno dohodnúť miesto a čas, udelenia sviatosti zmierenia.
Najlepšie je dohodnúť si svätú spoveď vonku pri dodržaní všetkých hygienických opatrení
/rúško, vzdialenosť ľudí.../.

Tel. čísla kňazov farnosti:

farská kancelária: 055 6421 712

o. Jozef Miňo: 0911 711 322

o. Martin Demo: 0910 787 052

o. Tomáš Muszka: 0918 364 890

o. Pavol Imrich: 0905 649 335

Paschálny čas, kedy Cirkev odporúča prijať sviatosť zmierenia, je od
pondelka po Syropôstnej nedeli až do sviatku Zostúpenia Svätého
Ducha. Po skončení pandémie a mimoriadneho stavu bude dostatok
možností na sviatostnú spoveď. Spoločne sa modlíme, aby nám Pán
doprial čím skôr naplniť túžbu po spovedi a Eucharistii.

Veriaci, ktorý do chrámu vstúpi, sa tam môže
súkromne pomodliť.
! PROSÍME DODRŽIAVAŤ !
1. Vstupovať do chrámu na modlitbu s ochranným rúškom na tvári,
alebo so zahalenými ústami a nosom.
2. Pri vstupe použite dezinfekčný prostriedok na ruky.
3. V chráme prosíme dodržiavať povinný odstup aspoň 2 metre.
4. V chráme môže byť spolu najviac 10 osôb na modlitbu.
5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr.
modlitebné knižky, fľaše.../

