Program 12.05.2019 do 19.05.2019

NEDEĽA O PORAZENOM

12.
13.

14.

Zbierka na BOHOSLOVCOV

6.45
17.00
6.45
17.00

Svätá mučenica Glykéria
*František , Miriam
*Za členov živých ruží bratstva sv. ruženca
Svätý mučeník Izidor
+Michal, Anna, Andrej, Helena, Anastázia, Pavol
*Michal, Daniela, Lukáš, Lucia

o. Lukáš
o. Jozef
o. Jozef
o. Lukáš

POLOVICA PÄŤDESIATNICE
15.

16.

17.

18.

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký; Náš otec svätý Izaiáš,
biskup a rostovský divotvorca
o. Jozef
6.45 +Ján, Alžbeta, Ladislav, Ján, Alžbeta, Juraj
o. Jozef
16.00 FARSKÉ VEČERADLO
17.00 *Marián
Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia
Veľkého
o. Jozef
6.45 *Milan s rod.
15.00 ADORÁCIA
o. Lukáš
17.00 *Ladislav s rod., Marcelka s rod.
Svätý apoštol Andronik a spoločníčka
o. Lukáš
6.45 +Jozef, Helena, Katarína, Štefan
o. Lukáš
17.00 +Božena
Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien
Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci
o. Lukáš
7.00 +Ján, Mária, Ján

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

19.

8.00
10.00
16.50
17.30
8.30
10.00

Sv. liturgia
Sv. liturgia
Akatist k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia
PEREŠ - Sv. liturgia
KVP – Hemerkova 28 Sv. liturgia

o. Marek

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII
Počas mája sa modlíme moleben k Presvätej Bohorodičke.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

o. Lukáš
o. Lukáš
o. Lukáš
o. Lukáš
o. Pavol

OZNAMY – 12.05.2019
1. Budúca nedeľa je Nedeľa o Samaritánke, liturgie ako v nedeľu.
2. Dnes pri všetkých liturgiách je zbierka na bohoslovcov. Dnes miesto večierne
o 16.50 budeme sa modliť Akatist k Presv. Bohorodičke.
3. Počas mája sa budeme modliť moleben k Bohorodičke ráno o 6.25, večer po
liturgii.
4. Pre prihlásených na našu farskú púť do Krakova od piatka 17. – do nedele 19.
Mája. Cena je 110 Eur, odchádza sa ráno piatok o 5.30 z parkoviska pri chráme,
chceme navštíviť Wadowice, Osvienčim, v cene je strava sobotu a nedeľu,
cestovné a poistenie. Prihlásení si môžu pokyny prevziať v sakristii a vyplatiť
púť.
5. Pozývam už teraz na náš odpust, ktorý bude nedeľu 23. Júna.
6. Deti a mládež pozývame na náš farský tábor v Herľanoch od 29. júla do 2.
augusta 2019.
7. Nakoľko je záujem o pút do Medžugorja väčší záujem ako sú možnosti, je
potrebné potvrdiť vážny záujem každého pútnika vyplnením prihlášky a
zaplatením zálohy 50 eur do 20. Mája.
8. Na stolíkoch je nové číslo Slova.
9. Pozývame všetkých na Púť rodín a mladých Košickej eparchie do Ruskej Bystrej,
ktorá sa uskutoční 19. mája 2019. Témou púte je motto: Vychádzajúci z lásky "My milujeme, lebo on prvý miloval nás" (1 Jn 4, 19). V dobe prekrúcania
podôb lásky chceme spoločne ukázať cestu k prameňu pravej lásky - k Bohu, a
žiť jedine takú podobu lásky, ktorá vychádza od Boha. Hlavnou časťou
programu bude slávenie sv. liturgie s protosynkelom Košickej eparchie o.
Jaroslavom Lajčiakom a rodinami Košickej eparchie. Táto liturgia bude zároveň
vysielaná v priamom prenose RTVS 2. Program o 10.00. Púť je spojená s
odpustovou slávnosťou miestneho chrámu – drevenej cerkvi, zapísanej
v zozname UNESCO (prenesenie pozostatkov sv. Mikuláša z Myry do Bari) a
slávnosťou Dňa obce Ruská Bystrá. Pre pre pútnikov bude po liturgii pripravený
okrem pohostenia aj bohatý kultúrny a duchovný program. Objednávame
autobus, ktorý by išiel na trase Košice - Ruská Bystrá mohol zobrať záujemcov.
Ak niekto chce putovať, nahlásiť sa treba v sakristii. /Na nahlásenie záujmu môžete použiť
elektronický formulár, ktorým porihlásia kňazi záujemncov/

10.Úmysel modl. zápasu: „Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny a Duchovné
povolania.“
11.Utorok je biblická škola po večernej liturgii, stredu je farské večeradlo, štvrtok
adorácia a piatok stretko pre deti a mládež.

