Program 10.02.2019 do 17.02.2019
10.

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup
o. Lukáš
6.45 *Mária
o. Jozef
17.00 +Gabriel, Anna
Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup
12.
o. Jozef
UT 6.45 +Juraj
o. Lukáš
17.00 +Marta, Ján
Náš prepodobný otec Martinián
13.
o. Lukáš
STR 6.45 +Michal
16.00 VEČERADLO
o. Jozef
17.00 *Bratstvo sv. ruženca
Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína
14.
Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov
ŠT
o. Jozef
6.45 *Mária s rod.
15.00 ADORÁCIA
o. Lukáš
17.00 +Anna
15.
Svätý apoštol Onezim
o. Jozef
PIA
6.45 *Jaroslav s rod.
Voľnica 17.00 +Michal
o. Jozef
Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci
16.
o. Jozef
SOB
7.00 +Jozef , panychída

11.
PO

17.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI
Zbierka na podporný fond eparchie

8.00
10.00
16.50
17.30
8.30
10.00

Sv. liturgia
Sv. liturgia
Večiereň
Sv. liturgia za členov Spolku sv. Cyrila a Metoda
PEREŠ - Sv. liturgia
KVP – Hemerkova 28 Sv. liturgia

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII.
UTOROK JE BIBLICKÁ ŠKOLA O 15.30.
UTOROK STRETNUTIE MANŽELOV O 18.00.
PIATOK POZÝVAME NA STRETNUTIE DETÍ O 18.00.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

o. Jozef
o. Jozef
o. Jozef
o. Michal

o. Lukáš
o. Pavol

OZNAMY – 10.02.2019
1.
Budúca nedeľa je Nedeľa o márnotratnom synovi, liturgie ako v nedeľu, pri
všetkých liturgiách bude zbierka na podporný fond eparchie. večerná sv. liturgia
o 17.30 bude slávená za členov spolku CaM pri príležitosti 1150 rokov od smrti sv.
Konštantína-Cyrila, apoštola Slovanov, kázať bude o. Peter Šturák , dekan našej Gr. kat.
teologickej fakulty v Prešove.
1. Dnes poobede o 14.30 pozývame deti a mládež na farský karneval 10. Februára
o 14.30 v našej pastoračnej miestnosti na fare. Pozvanie na nástenke.
2.
Doniesť dobrú náladu a niečo do spoločného agapé.
3.
Dnes večiereň o 16.50 a liturgia o 17.30.
4.
Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa
môžete na nástenke.
5.
Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje po liturgii o10.00 Budúcu
nedeľu príprava nebude, keďže sú prázdniny.
6.
Utorok je biblická škola o 15.50, piatok pozývame deti a mládež na stretko po
liturgii o 18.00.
7.
Púť do Medžugoria bude od 12. do 19. augusta 2019, prihlásiť sa treba čím
skôr.
8.
Plánujeme púť do Krakova v máji 17. – 19. mája v čase púte gréckokatolíkov.
Program a cenu púte včas zverejníme, môžete sa predbežne prihlasovať v sakristii
a lebo u pani Rigasovej.
9.
Na stolíkoch je nové číslo Misionára a Slova / 0,80€/.
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. Blíži sa čas zádušných sobôt, keď sa modlíme za zomrelých z našich, prvá bude
23. Februára, hramoty môžete obnoviť alebo zapísať v sakristii.
12. Utorok pozývame chlapcov na florbal, spoločne na ZŠ Inžinierska odchádzame
z fary o 19.40.
13. Pozývame futbalistov chlapcov aj dievčatá na náš košický turnaj, ktorý bude už
túto sobotu 16. Februára, prihlásiť sa po liturgii . Kategórie 1.-3. roč., 4.-6. roč., 7.9.roč.
14. Tento týždeň od 11. – 17. Februára je národný týždeň manželstva téma : Hráme
spolu“, pozývame manželov na spoločný večer utorok 12. Februára, po liturgii o
18.00 na stretnutie. Liturgia za našich manželov aj s možnosťou obnovy sobášnych
sľubov bude piatok na liturgii o 17.00.
15.
Dňa 14. februára 2019 si celá Cirkev pripomenie 1150 rokov od smrti sv.
Konštantína - Cyrila, apoštola Slovanov. Ide zároveň aj o spolupatróna Košickej
eparchie. V katedrále budú celý týždeň vyložené relikvie sv. Cyrila k verejnej úcte.
Počas týždňa bude zároveň pripravený aj sprievodný program. Vladyka zakončí toto
jubileum slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrále v nedeľu 17. februára o 9:00.
Program je na nástenke.

Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:

1. „Pod

ochranu tvoju sa utiekame, Panenská Bohorodička,
prosbami našimi, nepohŕdaj v našich potrebách, ale
vysloboď nás z každého nebezpečenstva, JEDINÁ ČISTÁ A
POŽEHNANÁ.“
2. „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám
ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne
prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža
nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po
svete. Amen.”

