Program od 04.07.2021 do 11.07.2021

4.

6. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup
Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

5.

8.00 Svätá liturgia
SVIATOK 17.00 Svätá liturgia /*Monika, Rudolf, Gabriel/
6.
Náš prepodobný otec Sisoés Veľký
6.45 *Martin Natália, Frederik
UT
PO

17.00 +Stanislav

o. Jozef
o. Roland
o. Jozef
o. Roland

7.
STR

Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík

8.
ŠT

Svätý veľkomučeník Prokop

6.45 +Mária
17.00 *Boris, Timur, Viktor
6.45 +Mária
17.00 *rehoľná sestra Regina
6.45

Zdržanlivosť

10.
SOB

o. Roland
o. Tomáš

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

9.
PIA
od mäsa

o. Roland
o. Jozef

+Mária

o. Jozef

17.00 *Ladislav s rod.

o. Roland

Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola
7.00

+Anna / +Mária

o. Jozef

7. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
11.

Svätá všechválna mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena
o. Jozef
8.00 sv. liturgia

10.00 sv. liturgia
17.30 sv. liturgia
8.30 PEREŠ sv. liturgia

o. Tomáš
o. Roland
o. Roland

Upratovať chrám budeme UTOROK po rannej sv. liturgii.
Vstup do chrámu ja zatiaľ iba s prerkrytými hornými dýchacími cestami.
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
ALEBO AJ TU: http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8

Oznamy 04.07.2021
1. Nedeľa 11. Júla – 7. nedeľa po Päťdesiatnici. sv. liturgie o 8.00 10.00, večer
17.30 s myrovaním - vysielané budú naživo cez TV ANTIK /ekostoly/ a tiež živé
vysielanie je na www. kezapad.grkatke.sk.
2. Dnes poobede o 15.30 v katedrálnom chráme je intronizácia novomenovaného
košického eparchu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ. Slávnosť môžete sledovať aj cez
TV Logos a Radio Lumen.
3. Pondelok 5. Júla máme sviatok: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod,
učitelia Slovanov, sv. liturgie o 8.00 a 17.00.
4. Upratovať chrám budeme utorok po rannej liturgii.
5. Dišpenz o. biskupov od nedeľnej a sviatočnej povinnosti platí do 30.6.2021.
6. Spovedáme počas celého týždňa priebežne 30 min. pred liturgiou.
7. Počas letných prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej sv.
liturgii o 18.00.
8. Úmysel modl. zápasu: Za vladyku Cyrila a vladyku Milana; za naše rodiny.
9.
VSTUP DO CHRÁMU LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI. Prosím
dezinfikovať si ruky pri vstupe do chrámu. 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.
11. Na stolíkoch je nové dvojčíslo Slova a jubilejný Misionár – IBA NA ROZDáVANIE .
12. V pondelok 5. júla 2021, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, sa v Sečovciach uskutoční
Eparchiálna odpustová slávnosť. Jej vyvrcholením bude archijerejská sv. liturgia,
ktorú bude spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ sláviť vladyka Nil Luščak,
apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie. Priamy prenos bohoslužby bude
možné sledovať cez TV Antik v rámci sekcie eKostol. Spojme sa duchovne v tento deň
v modlitbe za našu eparchiu k jej nebeským patrónom.
Z dôvodu platných protiepidemických opatrení pre zelené okresy a obmedzenej
kapacity v interiéri chrámu budú na slávnosti reprezentovať duchovenstvo a veriacich
Košickej eparchie zástupcovia protopresbyterátu Sečovce.

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.

