Program od 23.08.2020 do 30.08.2020
DVANÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

23.

Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky

SV. LITURGIE: 8.00; 10.00 ; 17.30
24.
PO
25.
UT

Svätý hieromučeník Eutychés
6.45 *Milan
17.00 +Mária

o. Jozef
o. Tomáš

Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus
Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen

6.45 +zomrelí z rodiny Luteránovej a Demjanovej
o. Jozef
17.00 *Ján, Alžbeta s rod.
o. Tomáš
26.
Svätí mučeníci Adrián a Natália
STR
6.45 *Marián, Zuzana, Zuzana
o. Jozef
17.00 +Ján
o. Tomáš
27.
Náš prepodobný otec Pimen
ŠT
6.45 +zomrelí z rodín fedurcovej a Kacarabčinovej
o. Jozef
17.00 +Paraska, Iveta /+Mária
o. Tomáš
28.
Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky
PIA
Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup
Zdržanlivosť
6.45 *Imrich, Helena, Mária
o. Tomáš
od mäsa
16.20 Veľká večiereň
o. Jozef
17.00 *Milan
29.
SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO
SOB
PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA

SVIATOK

8.00 Sv. liturgia /*Vlasta, Ivana, Eva/
od mäsa 17.30 Sv. liturgia /*Peter/
Zdržanlivosť

30.

o. Jozef
o. Tomáš

TRINÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
8.00
10.00
17.00
17.30
8.30

Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky
ZBIERKA PRE GRÉCKOKATOLÍKOV V LIBANONE
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
o. Tomáš
Sv. liturgia
o. Jozef
Moleben ku Klokočovskej Bohorodičke
o. Jozef
Sv. liturgia
o. Jozef
Sv. liturgia - Pereš
o. Peter

Upratovať chrám budeme piatok po rannej sv. liturgii.
Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY 23.08.2020
1. Budúcu nedeľu 30. augusta je 13. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, sv. liturgie
o 8.00 -cirkevnoslovanská , o 10.00 ; večer o 17.30. pri všetkých liturgiách
bude zbierka pre gréckokatolíkov v Libanone.
2. Dnes miesto večierne bude moleben ku Klokočovskej Bohorodičke o 17.00.
3. Spovedáme priebežne pol hodinu pred liturgiou každý deň.
4. Počas prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej liturgii.
5. 29. Augusta v sobotu máme sviatok SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY
ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA,
liturgie o 8.00 a večer o 17.30. Večiereň sviatku piatok o 16.20.
6. 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. niekým, kto ich ako muž v živote sprevádza.
7. 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.
8. OHLÁŠKY: Sviatosť kňazstva prijme Miroslav Házy, náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach,
syn rodičov Miroslava a Kataríny, dňa 12. septembra 2020 v Košiciach. Ohlasuje sa to
po 1x.
! 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.

