Program od 16.08.2020 do 23.08.2020

16.

JEDENÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest
svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola

MYROVANIE

SV. LITURGIE: 8.00; 10.00 ; 17.30
17.
PO

Svätý mučeník Myrón

23.

DVANÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

6.45 *Anna s rod.
o. Jozef
17.00 +Margita
o. Tomáš
18.
Svätí mučeníci Flórus a Laurus
UT
6.45 *Helena s rod.
o. Jozef
17.00 *Hana, Nikola, Lucia
o. Tomáš
19.
Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci
STR
6.45 +Alžbeta
o. Jozef
17.00 +Juraj
o. Tomáš
20.
Svätý prorok Samuel
ŠT
6.45 *Marek
o. Jozef
17.00 *Michal, Helena, Ema
o. Tomáš
21.
Svätý apoštol Tadeáš; Svätá mučenica Bassa
PIA
6.45 +Michal, Helena, Juraj, Helena, Katarína
o. Jozef
Zdržanlivosť
o. Tomáš
od mäsa 17.00 +Monika
22.
Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. Svätý mučeník Lupus
SOB
7.00 +Helena
o. Jozef

8.00
10.00
16.50
17.30
8.30

Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky
Sv. liturgia
o. Jozef
Sv. liturgia
o. Tomáš
Večiereň
o. Tomáš
Sv. liturgia
o. Tomáš
Sv. liturgia - Pereš
o. Peter

Upratovať chrám budeme piatok po večernej sv. liturgii.
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou.
Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY 16.08.2020
1. Budúcu nedeľu 23. augusta je 12. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. liturgie
o 8.00 , o 10.00 ; večer o 17.30.
2. Dnes všetkých liturgiách bude myrovanie.
3. Dnes o 10.00na RTVS 2 je priamy prenos s odpustu v Klokočove.
4. Dnes miesto večierne bude moleben ku Klokočovskej Bohorodičke o 17.00.
5. Spovedáme priebežne pol hodinu pred liturgiou každý deň.
6. Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii.
7. Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na Púť synov a otcov, ktorá sa uskutoční 1.
septembra 2020 a bude smerovať z Klokočova na Viniansky hrad. Tu vyvrcholí slávením
sv. liturgie s vladykom Cyrilom. Pre menších bude možnosť sa pripojiť k púti na
Vinianskom jazere približne o 10:30. Zámerom púte je poukázať na dôležitosť mužského
vzoru pri budovaní mužskej identity v živote chlapcov. Tí synovia, ktorí z rôznych
dôvodov nemôžu prísť so svojim otcom, môžu prísť so starým otcom, strýkom, starším
bratom, kňazom, resp. niekym, kto ich ako muž v živote sprevádza.
8. Centrum pre mládež Košickej eparchie pozýva mladých na Odpust Centra. Uskutoční sa
5. septembra v Dvoriankach so začiatkom o 15:00 slávením archijerejskej sv. liturgie. Po
liturgii bude pre všetkých pripravený program, ktorý poteší aj najmenších. V jubilejnom
roku chceme poďakovať za prijaté dobrodenia na poli pastorácie mládeže a preto zvlášť
pozývame všetkých absolventov jednotlivých ročníkov animátorskej školy Košickej
eparchii.
! 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 DO ŠACHOVNICE je dobrovoľné.

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 DEZINFIKOVAŤ 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 nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe.

