Program od 05.07.2020 do 12.07.2020

5.
6.
PO
7.
UT

8.
STR
9.
ŠT
10.
PIA
zdržanlivosť

od mäsa

11.
SOB

PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
SV. LITURGIE S MYROVANÍM: 8.00; 10.00 ; 17.30
Náš prepodobný otec Sisoés Veľký
6.45 +Helena
17.00 +Jozef / +Ján

o. Jozef
o. Tomáš

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

6.45 +František
o. Jozef
17.00 *Ladislav s rod.
o. Tomáš
Svätý veľkomučeník Prokop
6.45 +František
o. Tomáš
17.00 *Boris, Timur, Viktor
o. Jozef
Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup
6.45 +Ján, Jozef, Mária, Iveta
o. Jozef
17.00 +Ján/ +za duše, na ktoré si nikto nespomína
o. Tomáš
Náš prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský
Štyridsiati piati svätí mučeníci z Nikopola
Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku

6.45 +Juraj
17.00 *Viera, Roman

o. Jozef
o. Tomáš

Svätá všechválna mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena

7.00 + Michal, Helena

o. Jozef

ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

12.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský

8.00

Sv. liturgia
10.00 Sv. liturgia
16.50 Večiereň
17.30 Sv. liturgia
8.30 Sv. liturgia s myrovaním - Pereš

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

Upratovať chrám budeme piatok po večernej sv. liturgii.
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou.
Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY 05.07.2020
1. Budúcu nedeľu 12. júla je Šiesta NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv.
liturgie o 8.00, o 10.00 ; večer o 17.30. Dnes je myrovanie a večer večiereň
o 16.50.
2. Od júla už večerná liturgia v sobotu večer nie je, a tiež nie je liturgia o 11.15 pre deti.

3. Ďakujem za dary na odpustovú výzdobu. PBZ Ďakujem všetkým, ktorí boli
upratovať chrám pred odpustom.
4. Spovedáme priebežne pol hodinu pred liturgiou každý deň.
5. Pozývame mladých na camp eparchie, termíny sú zverejnené na nástenke.
Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii.
6. Na stolíkoch je program na ďalší týždeň, nové Slovo – dvojčíslo 1,60
a Misionár.
Biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na
nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.
8. Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských
inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v
nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami
alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich
rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to
od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!
7.

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY!

1.

Vstupovať do chrámu

s ochranným rúškom

na ústach a nose,

alebo

so zahalenými

ústami a nosom.
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 sedenie DO ŠACHOVNICE je dobrovoľné.

Rodina môže sedieť bez odstupu spolu. Stáť počas liturgie sa môže aj pred chrámom.
4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ AJ LYŽIČKAMI aj NA RUKU, PRETO JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM
NAJSV. EUCHARISTIE DEZINFIKOVAŤ RUKY. Deti prichádzajú na sv. prijímanie s rodičmi.
5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. modlitebné knižky, fľaše.../
6. Na bohoslužby nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe.

