S PLATNOSŤOU OD 02.11.2020 AŽ DO
ODVOLANIA zakazujú sa všetky hromadné
podujatia nad 6 ľudí, výnimku majú sobáše,
krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť
obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových
metrov v interiéri.
Od

štvrtku

bohoslužby

budeme

s obmedzeným počtom veriacich do

sláviť

6 ľudí

vrátane kňaza,

prednostne na liturgii bude
prítomná rodina, ktorej úmysel kňaz slávi na liturgii.
NÁŠ CHRÁM BUDE OTVORENÝ NA TICHÚ MODLITBU

od 02. 11.2020 – do odvolania
/možná prítpomnosť až 25 ľudí/
PONDELOK – PIATOK : 7.30 - 8.00; 16.00 – 16.55

SOBOTA:

NEDEĽA:

7.45 – 8.30
9.00 – 9.55; 16.00 – 17.00

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

NEDEĽNÁ LITURGIA ZA VERIACICH BUDE SLÚŽENÁ
BEZ ÚČASTI VERIACICH o 8.00.

Program od 08.11.2020 do 15.11.2020

8.
9.
PO
10.
UT

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Svätí mučeníci Onezifor a Porfyrios; Naša prepodobná matka Matróna

6.45 +Mária
17.00 +Kňaz Gabriel, Anna

o. Jozef
o. Roland

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

6.45 +Helena
17.00 +Eva/ +Mária, Ondrej, Jozef, Jozef

o. Jozef
o. Roland

11.
STR

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia
Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský

15.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib; ZAČIATOK FILIPOVKY

6.45 +Juraj
o. Roland
17.00 +Ján, Anna, Juraj
o. Jozef
12.
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup
ŠT
6.45 *Viktor
o. Roland
15.00 ADORÁCIA
17.00 +Štefan , rehoľná sestra Jeremia
o. Tomáš
13.
Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup
PIA
6.45 +Agnesa
o. Roland
Zdržanlivosť
o. Jozef
od mäsa 17.00 *Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca
14.
Svätý a všechválny apoštol Filip
SOB
7.00 *Denisa
o. Jozef
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

8.00 Sv. liturgia za veriacich farnosti
OD 9.00 – 10.00 TICHÁ MODLITBA
OD 16.00 – 17.15 TICHÁ MODLITBA
17.30 Sv. liturgia

o. Jozef
o. Roland

Otvorený chrám: PONDELOK – PIATOK : 7.30 - 8.00; 16.00 – 16.55
Úmysel modl. zápasu: Za duše v očistci; za ľudí Na Slovensku

Upratovať chrám budeme utorok po rannej sv. liturgii.

WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk
Kontakt na kňazov:
JUDr. JCLic. Jozef Miňo

–

farár, košický protopresbyter tel: 0911 711 322

tel./fax: 055/6 421 712
Mgr. Roland Nosov, kaplán
tel.: 0902 551 997
Mgr. Tomáš Muszka, PhD., výpomocný duchovný tel.: 0918 364 890

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst

za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň
veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".
"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov,
biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie
pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi
ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa
zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa
najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," uviedol
predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
!Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný.!

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné
tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z
Vatikán 23. októbra (RV)

dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí
sveta postihnutých koronavírusom.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka
ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a
pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra,
môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci
môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so
zaistením bezpečnosti veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať
z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase
pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so
spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako to
bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca, návšteva cintorína) a pred obrazom Pána
Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za
zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za
zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania
jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo
vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Apoštolská penitenciária v dekréte zároveň veľmi prosí, aby všetci kňazi,
vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu
sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým. Kardinál Piacenza
a Mons. Nykiel pripomínajú aj platné usmernenia v Nóte ohľadom sviatosti
zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 19. marca.

Kalendáre: V sakristii máme na predaj nástenné a knižné kalendáre.
Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendár
a podielovú knihu.

! 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 – rozostup 2 metre, prosíme

o dodržiavanie odstupov pri

sedení aj pri vchádzaní a vychádzaní z chrámu, či pre podávaní sv. prijímania.
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 NA RUKU DEZINFIKOVAŤ SI 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 od 02.11.2020 iba kňaz,

kantor a kostolník, bez

účťasti veriacich.
7. Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo
dobrovoľnej karanténe.

