Program od 23.02.2020 do 01.03.2020

23.
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24.
PO

Začiatok Veľkého pôstu – Štyridsiatnice

Zdržanlivosť

o. Martin
6.45 +Mária, Mikuláš
6.15 a 16.30: VEĽKOPÔSTNY MOLEBEN
o. Tomáš
17.00 +Michal / +Helena
Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup
o. Martin
6.45 * rodina Romanova
o. Michal
17.00 *rehoľná sestra Regina /+Jozef
Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.
o. Martin
6.45 *Gabriel s rod.
6.15 a 16.30: KRÍŽOVÁ CESTA
o. Stanislav
17.00 VPD +Miroslav, Dušan, panychída
Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
o. Jozef
6.45 *Igor s rod.
o. Martin
15.00 ADORÁCIA
o. Tomáš
17.00 *Irena
Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta
o. Martin
6.45 +Mária
6.15 a 16.30: Bolestný ruženec
o. Jozef
17.00 VPD +Zuzana

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

od mäsa,
mlieka, vajec

PÔST
25.
UT
26.
STR
Zdržanlivosť

od mäsa

27.
ŠT

28.
PIA
Zdržanlivosť

od mäsa

29.
SOB

1.

Pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón
o. Jozef

7.00 *Michal s rod. / +Ján

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA -NEDEĽA ORTODOXIE
8.00

Sv. liturgia

10.00

Archijerejská svätá liturgia

o. Martin
vladyka
Cyril

16.45 Veľkopôstna večiereň

o. Tomáš

17.30 Sv. liturgia

o. Tomáš

8.30

PEREŠ- Sv. liturgia

8.00 ! Sv. liturgia, KVP Centrum Dorka – Hemerkova 28

o. Daniel

o. Pavol

Chrám tento týždeň upratujeme piatok po večernej sv. liturgii.
UTOROK O 18.00 POZÝVAME NA BIBLICKÚ ŠKOLU. PIATOK O 18.20
STRETRKO DETÍ A MLÁDEŽE. ŠTVRTOK O 8.30 MODLITBY MATIEK.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk
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1.
Budúca nedeľa je PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA, liturgický program je nedeľný. Sv.
liturgiu o 10.00 v našej farnosti bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ, apoštolský
administrátor sede plena. Sv. liturgiu ao týždeň na KVP mimoriadne bude o 8.00.
2.
Dnes pri liturgiách bude zbierka na fond bohoslovcov. PBZ
3.
Dnes o 16.45 pozývama na veľkopôstnu večiereň.
4. Príprava detí na 1. Sv. prijímanie pokračuje stretnutím s prvoprijímajúcimi
deťmi aj rodičmi.
5.
Rodiny, pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa
môžete v sakristii alebo priamo na nástenke.
6.
Utorok bude biblická škola o 18.00, štvrtok od 15.00 bude adorácia. Piatok
bude stretko pre deti a mládež. Stredu je večeradlo o 16.00.

7.
Chceme putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, púť bude
dvojdňová 22. a 23. Máj 2020, zapísať sa treba v sakristii.
8.
Vzadu na nástenke je projekt prestavby nášho pútnického miesta Klokočova, kto by chcel prispieť na tento projekt, môže priamo na bankový
účet, ktorý je tam uvedený, je zriadený pre tento projekt. Počas marca budeme
robiť zbierku aj u nás v chráme na tento úmysel.
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. Pozývame na púť do Medžugoria od 9. do 15.8.2020. pozvanie je na
nástenke. V sakristii sa treba záväzne prihlásiť a vyplniť prihlasovací formulár.
11. Zajtra 24. februára začíname veľký pôst pred Paschou, na tejto deň je
predpísaný prísny pôst so zdržanlivosťou zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajíčok
a mliečnych výrobkov a iba raz do dňa sa dosýta najesť. Tento prísny pôst zaväzuje od
14-60 rokov života. Ostatných: nad 7 rokov do 14 rokov a nad 60 rokov zaväzuje iba
zdržanlivosť od vymenovaných jedál. Čas veľkého pôstu je časom, keď sú zakázané
pre veriacich hlučné zábavy (napr. diskotéky) obmedzenie takých programov
v televízii rozhlase, v počítači + internet a pod., ktoré narušujú charakter pôstu.
12. 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.
13. Pred liturgiami v pondelok sa pomodlíme veľkopôstny moleben, stredu krížovú
cestu a piatok bolestný ruženec.
14. Úmysel modlitbového zápasu: „za pôstne obdobie a za Slovensko.“
15. Na stolíkoch je nové číslo Slova. Na stolíkoch sú vytlačené programy na tento
týždeň.
Modlíme sa za Slovensko
Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala
archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si
uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka,
neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a akékoľvek konania na úkor blížnych
a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho
Pána. Amen.
Autor a imprimatur – Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy

