Program od 09.02.2020 do 16.02.2020
NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI
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10.
PO

Svätý mučeník Charalampés
6.45 +Juraj, Miroslav

o. Martin
o. Tomáš

11.
UT

17.00 +Zomrelí z rod. Martyákovej a Gémešovej /+ Milan
Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup
6.45 +Mária

o. Jozef

Modlitba posv. ruženca obetovaná za manželov farnosti

17.00 * Zuzana Lenka s rod./ +Mária, Juraj
12.
STR

13.
ŠT

14.
PIA
Zdržanlivosť

od mäsa

o. Michal
o. Martin

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup
o. Martin
6.45 *Mária
16.00 FARSKÉ VEČERADLO
o. Stanislav
17.00 +Jozef, panychída
Náš prepodobný otec Martinián
o. Martin
6.45 *kňaz Matúš
15.00 ADORÁCIA
o. Tomáš
17.00 *Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca
Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína
Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov
o. Tomáš
6.45 +Demeter, Anna, Jozef, Juraj, Božena
o. Jozef
17.00 *rod. Puchalova/ *Zdeno
o. Martin
Obnova manželských sľubov

15.
SOB

7.00 Sv. liturgia za zomrelých s čítaním hramôt

16.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA

Prvá zádušná sobota
o. Jozef

SSvväättíí m
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mffiill,, PPoorrffyyrriiooss aa iicchh ssppoollooččnnííccii

8.00

Sv. liturgia

10.00 Sv. liturgia, Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi

o. Martin
o. Jozef

16.50 Večiereň

o. Tomáš

17.30 Sv. liturgia /*Za členov spolku sv. Cyrila a Metoda/

o. Michal

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 Masopôstna nedeľa, liturgický program je nedeľný.
2.
Dnes o 16.50 večiereň.
3.
Túto sobotu 15. Februára je 1. zádušná sobota sv. litrurgia za zomrelých
s hramotami bude o 7.00; hramoty si môžete obnoviť v sakristii.
4. Príprava detí na 1. Sv. prijímanie pokračuje stretnutím s prvoprijímajúcimi
deťmi aj rodičmi.
5.
Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa
môžete v sakristii alebo priamo na nástenke.
6.
Utorok bude biblická škola o 18.00, štvrtok od 15.00 bude adorácia. Piatok
bude stretko pre deti a mládež, stredu je farské večeradlo.

7.
Deti pozývame na florbalový turnaj, prihlásiť sa treba v sakristii.
10. Na stolíkoch je nové číslo Misionára a SLOVO.
11. Chceme putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, púť bude
dvojdňová 22. a 23. Máj 2020, zapísať sa treba v sakristii.
12. 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. Počas marca budeme
robiť zbierku aj u nás v chráme na tento úmysel.
13. Pozývame všetkých priaznivcov cyrilo-metodského hnutia v Košiciach na
spomienkový večer pri príležitosti 1151. Výročia blaženého skonu sv.
Konštantína Filozofa, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. februára 2020 o 17 30 h
v Chráme sv. Petra a Pavla v Košiciach – Terase
Program: 17 30 – koncelebrovaná sv. liturgia (spieva katedrálny zbor z Košíc)
homíliu prednesie doc. ThDr. Peter Tirpák, prodekan GTF
14. Tento týždeň 10. – 16. fabruára je Národný týždeň manželstva „Náš
príbeh“ Pozývame k spoločnej modlitbe, UTOROK pred liturgiami bude
ruženec obetovaný za naše manželstvá, STREDU po večernej liturgii o 18.00
pozývame na stretnutie v pastoračnej miestnosti s čajom a kávou, PIATOK
chceme obnovovať manželské sľuby pri sv. liturgii o 17.00.

