Program 10.11.2019 do 17.11.2019
22. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

10.
11.
PO
12.
UT
13.
STR
14.
ŠT
15.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent; Svätá mučenica Štefánia

Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský
o. Pavol
6.45 *Alfred s rod.
o. Jozef
17.00 +Mária, Helena, Ján
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup
o. Jozef
6.45 *Martin
o. Michal
17.00 * rod. Kollárikova, Molčákova
Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup
o. Jozef
6.45 *Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca
16.00 Večeradlo
o. Stanislav
17.00 +Michal, panychída
Svätý a všechválny apoštol Filip
o. Jozef
6.45 *Jaroslav
15.00 ADORÁCIA
o. Vojtech
17.00 +Andrej, Anna, Juraj, Anna / +Michal panychída
Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista

16.
SOB

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib
o. Pavol
6.45 *Júlia, Pavol
o. Tomáš
17.00 *Ladislav, Michal s rod.
Svätý apoštol a evanjelista Matúš
o. Jozef
7.00 +Juraj, Anna, panychída

17.

23. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

PIA
Zdržanlivosť

od mäsa

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci
o. Tomáš
Sv. liturgia
Sv. liturgia /Príprava detí na 1. Sv. prijímanie/ o. Jozef
o. Stanislav
Večiereň
o. Stanislav
Sv. liturgia
o. Peter
PEREŠ - Sv. liturgia
o. Pavol
KVP – Hemerkova 28, Košice
CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.
Piatok po liturgii o 18.00 je stretnutie detí a mládeže.
Dnes 10. Novembra o 14.00 pozývame na farskú diskotéku.

8.00
10.00
16.50
17.30
8.30
10.00

www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY – 10.11.2019
1.
Budúca nedeľa je 23. Nedeľa po Päťdesiatnici, liturgie ako v nedeľu. Dnes
o 16.50 je večiereň.
2. Deti s rodičmi a mládež pozývame pred Filipovkou na diskotéku, ktorá bude
nedeľu 10. Novembra o 14.30 v našej spoločenskej miestnosti.
3. Príprava detí na 1. sv. prijímanie pokračuje teraz po sv. liturgii o 10.00.
4. Piatok po liturgii o 18.00 bude stretnutie deti a mládeže, chceme pozvať deti, ktoré chcú
aj nacvičovať vianočnú pobožnosť pri jasličkách, aby v piatok prišli.
5. Do pozornosti dávam upravené úradné hodiny. Sú na webe, nástenke
a dverách fary.
6. V sakristii máme na predaj knižné kalendáre po 3 €, nástenné kalendáre po €
euro, v miestnosti pre matky s deťmi sú podielové knihy a kalendáre pre členov
spolku CaM - členské 5€.
7. 15. Novembra je začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia
Ježiša Krista

8. V nasledujúcom roku 2020 bude sláviť naša Košická eparchia jubileum 350 rokov
od slzenia Kolokočovskej ikony Božej matky. Celé jubileum sa sústreďí okolo
dvoch hlavných udalostí: Prvou z nich bude eparchiálna púť do Ríma s ikonou
Klokočovskej Bohorodičky na sviatok sv. Petra a Pavla t.j. 29.6.2020, kedy Svätý
Otec František si uctí našu ikonu, počas sv. omše v bazilike sv. Petra. Pri tejto
príležitosti posvätí aj nové koruny pre našu ikonu, ktoré potom slávnostne
nanovo budú vložené do obrazu počas korunovácie na odpustovej slávnosti v
Klokočove, ktorou vyvrcholí tento jubilejný rok. Chceme Vás preto pekne
poprosiť, aby sme v čo najväčšom počte sprevádzali našu Ochrankyňu, matku
Zemplína, do Ríma. Púť sa uskutoční od 27.6. - 2.7.2020. Cena pre prihlásených
do 31.12.2019 bude 299 €. Od 1.1.2020 cena sa bude zvyšovať. V najbližších
dňoch spustíme aj oficiálne prihlasovanie na túto pre nás tak významnú púť.
9. Festival sakrálneho umenia v Košiciach začína dnes, program je na nástenke aj na
stolíkoch.
10.Na stolíkoch je nové Slovo a Misionár na november.

