Program 17.03.2019 do 24.03.2019
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

17.

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek

18.
PO
19.
UT
20.
STR
Zdržanlivosť

od mäsa

21.
ŠT

Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup
6.45 +zomrelí z rod. Petrulákovej
17.00 +Iveta / +Vasiľ, Mária

Svätí mučeníci Chryzant a Dária
o. Jozef
6.45 +Jozef, Andrej
o. Lukáš
17.00 +Ladislav
Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore
svätého Sávu
o. Lukáš
6.45 *Marta s rod.
6.15 a 16.30: KRÍŽOVÁ CESTA
o. Jozef
17.00 VPD *Lucia s rod.

Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup
6.45 *Helena s rod.
15.00
17.00 + Mária

22.
PIA
Zdržanlivosť

od mäsa

o. Lukáš
o. Jozef

o. Jozef

ADORÁCIA
o. Lukáš

Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter
6.45 +Mikuláš, Anastázia, Helena
6.15 a 16.30: Ježišova modlitba
17.00 VPD +Adrián, Juraj, Helena, Anna

o. Jozef
o. Lukáš

23.

TRETIA ZÁDUŠNÁ SOBOTA

SOB

Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorý boli s ním umučení
o. Jozef
7.00 +Za zomrelých s čítaním hramôt

24.

Tretia PÔSTNA NEDEĽA - KRÍŽUPOKLONNÁ
Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke

8.00
10.00
16.45
17.30
8.30
10.00

Sv. liturgia
Sv. liturgia

o. Jozef
o. Jozef

Veľká večiereň zo sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke o. Jozef

Sv. liturgia
PEREŠ - Sv. liturgia
KVP – Hemerkova 28 Sv. liturgia

o. Jozef
o. Lukáš
o. Pavol

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.
UTOROK JE BIBLICKÁ ŠKOLA O 15.30. MANŽELSKÉ VEČERY UTOROK O 18.15.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY – 17.03.2019
1.
Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa krížupoklonná, liturgie ako v nedeľu,
2.
Dnes veľkopôstna večiereň bude dnes o 16.45.
3.
V sobotu 23. marca máme 3. zádušnú sobotu, sv. liturgia s čítaním hramôt bude
o 7.00.
4. Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa
môžete na nástenke.
5. Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje tu v chráme po liturgii.
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. Púť do Krakova v máji 17. – 19. mája v čase púte gréckokatolíkov. Prihlasovať sa
treba v sakristii.
9. 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.
10.Utorky pozývame chlapcov na florbal, spoločne na ZŠ Inžinierska odchádzame
z fary o 19.40.
11.Stredy a piatky počas veľkého pôstu nás zaväzuje zdržanlivosť od mäsa; stredy
a piatky veľkého pôstu večerné sv. liturgie budú Liturgie vopred posv. darov,
menlivé časti na tieto liturgie sú v brožúrkach MOJA MODLITBA.
12. Pred liturgiami stredu krížovú cestu a piatok Ježišovu modlitbu .
13.Pomazanie chorých bude 9. apríla 2019 po oboch sv. liturgiách.
14.Na stolíkoch je nové Slovo a Misionár.
15.Pre prihlásených na manželské večery: začíname utorok 19. marca, stretnem sa o
18.15 v biznis centre na Moldavskej ulici c.10, ak by niekto nevedel nájsť tento
priestor, tak pôjdeme spoločne o 18.00 z fary.
16.
V mene vladyku Milana pozýva Rada pre mládež Košickej eprachie všetkých
mladých na Kvetný víkend 2019. Uskutoční sa v dňoch 12. - 14. apríla 2019 v
Sobranciach. Prihlásiť sa naň môžu mladí vo veku 14 a viac rokov prostredníctvom
formulára, ktorý nájdu na stránke www.aetos.sk. Tu nájdete aj bližšie informácie.
Cena víkendu je 18 eur, pre súrodencov 14 eur. Na stránke nájdete aj spôsob ako
podporiť Kvetný víkend 10 eurami.
17. Dnes o 10.30 priamy prenos z katedrály našej sv. liturgie na TV Lux.

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.”

