Program od 08.03.2020 do 15.03.2020

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
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Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere
o. Martin
6.45 +Mária
o. Tomáš
17.00 +Jozef /+ Anna, Michal/ +Helena, panychída
Svätý mučeník Kodrat a spoločníci
o. Martin
6.45 +Iveta
o. Michal
17.00 *Eva, Matej. Viktória / +Rudolf, panychída
Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha
o. Jozef
6.45 +Michal, Helena a ostatní zomrelí z rodiny
6.15 a 16.30: JEŽIŠOVA MODLITBA
o. Martin
17.00 VPD* Jaroslav s rod.
Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež
6.45 *Eva s rod.
/vysluhovanie pomazania chorých/ o. Martin
o. Jozef
15.00 ADORÁCIA
17.00 +Anna
/vysluhovanie pomazania chorých/
Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora,
konštantínopolského patriarchu
o. Martin
6.45
*Ján s rod.
6.15 a 16.30: Krížová cesta
o. Jozef
17.00 VPD *Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca

TRETIA ZÁDUŠNÁ SOBOTA
7.00

Sv. liturgia za zomrelých s čítaním hramôt

o. Jozef

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA - KRÍŽUPOKLONNÁ
ZZbbiieerrkkaa nnaa vvýýssttaavvbbuu ppúúttnniicckkeehhoo ddoom
muu vv KKllookkooččoovvee
8.00

o. Martin

Sv. liturgia

10.00 Sv. liturgia

Príprava dtí na 1. Sv. prijímanie

o. Jozef

16.45 Veľkopôstna večiereň

o. Stanislav

17.30 Sv. liturgia

o. Stanislav

8.30

PEREŠ - Sv. liturgia

10.00 Sv. liturgia, KVP Centrum Dorka – Hemerkova 28

o. Peter

o. Pavol

Chrám tento týždeň upratujeme piatok po večernej sv. liturgii.
UTOROK O 18.00 POZÝVAME NA BIBLICKÚ ŠKOLU.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk
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1.
Budúca nedeľa je TRETIA PÔSTNA NEDEĽA - KRÍŽUPOKLONNÁ, liturgický
program je nedeľný. Po všetkých sv. liturgiách bude zbierka na výstavbu pútnického
domu v Klokočove.
2.
Dnes pri všetkých liturgiách bude zbierka na charitu.
3.
Po sv. liturgiu o 10.00 pokračuje príprava detí na 1. Sv. prijímanie.
4.
Dnes o 16.45 bude veľkopôstna večiereň.
5.
Tento týždeň štvrtok po oboch liturgiách budeme vysluhovať sviatosť
pomazania chorých. / pre všetkých chorých alebo starších 60 rokov/.
6.
Sobota 14. Marca je 3. zádušná, sv. liturgia s hramotami bude o 7.00.
7.
Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa
môžete v sakristii alebo priamo na nástenke.
8.
Utorok bude biblická škola o 18.00, štvrtok od 15.00 bude adorácia.

9.
Chceme putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, púť bude
dvojdňová 22. a 23. Máj 2020, zapísať sa treba v sakristii.
10. 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.

11. Pozývame na púť do Medžugoria od 9. do 15.8.2020. pozvanie je na
nástenke. V sakristii sa treba záväzne prihlásiť a vyplniť prihlasovací formulár.
12. Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa; stredy
a piatky veľkého pôstu večerné sv. liturgie budú Liturgie vopred posv. darov, menlivé
časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA MODLITBA.
13. Pred liturgiami sa budeme modliť v stredu Ježišovu modlitbu a piatok krížovú
cestu. Piatok bude stretko detí. Nové Slovo.
14. Mládež pozývame n kvetný víkend a aj na slávenie kvetnej nedele. Pozvanie na
nástenke.
15. Vzadu na nástenke je projekt prestavby nášho pútnického miesta - Klokočova,
kto by chcel prispieť na tento projekt, môže priamo na bankový účet, ktorý je tam
uvedený, je zriadený pre tento projekt.
Drahí veriaci!
Na budúcu nedeľu 15.3 2020 vo všetkých farnostiach našej Eparchie prídu do vašich domov nie koledníci, ale
prosebníci, ktorých spája myšlienka prosby o finančnú pomoc pri výstavbe spoločného Pútnického domu v Klokočove,
ktorý sme začali rekonštruovať a stavať posviackou základného kameňa na Fatimskú sobotu 7.3.2020.
Je to príležitosť pre všetkých, ktorí chcú spôsobom finančného príspevku prejaviť svoj vzťah a úctu k nášmu
najstaršiemu i najväčšiemu pútnickému miestu na Zemplíne. Nechceme vás žiadať o to, čo nemôžete, ale chceme vám
v tomto Veľkopôstnom čase dať možnosť urobiť čo je vo vašich silách pre naše spoločné dobro. A tak, aby ste mali
dôstojný cieľ, keď budete putovať k našej slziacej Bohorodičke do Klokočova a mohli zdieľať dobrý pocit z toho, že aj
vy máte v spoločnom Pútnickom dome svoj vklad. Finančný vklad jednotlivých farností bude zvýraznený na pamätnej
tabuli a menný zoznam darcov zostane archivovaný na našom Eparchiálnom úrade v Košiciach.
Rovnako, ako pri finančnej zbierke v čase vzniku Košickej eparchie "večné sv. liturgie za dobrodincov“ budú v našej
Eparchii slúžené vždy na sviatok veľkého dobrodincu sv. Mikuláša z Myry.
Všetkým vám ďakujeme za vašu obetavú pomoc a udeľujeme archijerejské požehnanie.
vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup ; vladyka Cyril Vasiľ, apoštolský administrátor
Spôsob zbierky v mestách: v nedeľu 15.3.2020 sa vykoná zbierka pri východe z chrámu po sv. liturgiách, kto chce, aby
jeho meno bolo uvedené v zozname darcov, nech finančný dar spolu s menom vloží do obálky, a tú nech odovzdá v
sakristii alebo na fare. Zbierka individuálnych darov bude do konca Jubilejného roka. Samozrejme vždy je možnosť
prispieť priamo na účet zriadený na tento projekt, číslo účtu je na nástenke.

