Program od 24.10.2021 do 31.10.2021

24.

22. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätý mučeník Aretas a spoločníci

25.
PO
26.
UT
27.
STR
28.
ŠT

29.

ZBIERKA NA MISIE

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

6.45 *Marta, Marcel, Roman s rodinami
17.00 +Magdaléna

o. Jozef
o. Roland

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný
6.45 +Mária
17.00 +Erika

o. Jozef
o. Roland

Svätý mučeník Nestor

6.45 *Peter s rod.
17.00 +Juraj / +Michal

o. Jozef

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla; Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan
Svätosávsky; Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia

6.45 +kňaz Štefan, Klára, Peter
15.00
ADORÁCIA
17.00 + Mária

o. Jozef
o. Tomáš
o. Tomáš

Svätá prepodobná mučenica Anastázia; Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ

6.45 +Mária, Michal, Dušan, Mária, Ivan
od mäsa 17.00 +Zuzana
PIA

Zdržanlivosť

30.
SOB

o. Roland

o. Jozef
o. Jozef

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia

7.00

+Anna, Fedor, Emil, Jaroslava

o. Jozef

23. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci; Svätý mučeník Epimach; Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup

31.

7.00
8.15
10.00
11.15
16.50
17.30
8.30

o. Tomáš
sv. liturgia
o. Jozef
sv. liturgia cirkevnoslovanská
o. Tomáš
sv. liturgia /pre zaočkovaných/
o. Jozef
sv. liturgia pre deti
akatist ku klokočovskej Presvätej Bohorodičke o. Roland
o. Roland
sv. liturgia
o. Roland
PEREŠ sv. liturgia

Upratovať chrám budeme UTOROK po rannej sv. liturgii.

Vstup do chrámu vždy iba s prekrytými hornými dýchacími cestami
/ústa aj nos/ RESPIRÁTOROM FFP2.
Našu farnosť môžete finančne podporiť cez účet: SK 51 0900 0000 0000 8212 8015
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk
BOHOSLUŽBY NAŽIVO cez TV ANTIK /e-kostoly/ - ALEBO: http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8

! Všetky sv. liturgie sú vždy pre všetkých veriacich / so zapísaním sa do zoznamu/, sv. liturgia
o 8.15 v nedeľu je pre zaočkovaných !

Oznamy 24.10.2021

1. Nedeľa 31. októbra je 23. nedeľa po Päťdesiatnici – sv. liturgie budú o 7.00, 8.15
cirkevnoslovanská, 10.00, 11.15 pre deti; večer o 17.30, o 16.50 bude akatist ku
klokočovskej Presv. Bohorodičke - vysielané budú naživo cez TV ANTIK /ekostoly/
a tiež živé vysielanie je na http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8 – treba si
túto adresu zadať do VLC alebo iného prehliadača v počítači.

2. Dnes je misijná nedeľa, je zbierka na misie. PBZ
3. Najsvätejšiu Eucharistiu budeme rozdávať aj po sv. liturgiách pre tých, ktorí by sa
pre obmedzenia nedostali na sv. liturgiu.
4. 1. Novembra na dušičky sa budeme v chráme modliť parastas a slúžiť sv. liturgiu o 8.00
a večer o 17.00 za všetkých zomrelých z našich rodín, zapísať svojich blízkych môžete
v sakristii.
5. Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si
všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2.
novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným
deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko! V rámci podujatia sa
dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 1€, či sklenená v cene 5€.

6. Počas októbra pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca v chráme aj doma.
7. Všetky sv. liturgie sú vždy pre všetkých VERIACICH /v režime každý do 50 veriacich v
chráme/ - /so zapísaním sa do zoznamu/, iba sv. liturgia o 8.15 v nedeľu je pre
zaočkovaných.

8. Upratovať chrám budeme v utorok po rannej liturgii.
9. Spovedáme počas celého týždňa priebežne 30 min. pred liturgiou.
10. Náboženstvo aj tento školský rok budeme vyučovať na všetkých školách ako
minulý školský rok, rozpis vyučovania je na nástenke aj webe.
11. Príprava detí na 1. Sv. prijímanie pokračuje nedeľu 24. októbra po liturgii o 11.15.
12. Sme stále v bordovej farbe kovid automatu, všetky liturgie sú pre všetkých veriacich – v režime základ
bez rozdielu cca pre osôb 50 - nedeľu o 8.15 bude liturgia pre zaočkovaných. Pri všetkých liturgiách sa
treba zapísať do zoznamu, ktorý je pripravený pri zadnej lavici. Prosím, aby ste nosili respirátor ffp2,
ktorý prekrýva horné dýchacie cesty /nos aj ústa/, dezinfikovali si ruky a dodržiavali odstupy aj
v laviciach aj pri rozdávaní Eucharistie, pri vstupe aj východe z chrámu.
13. Mládež Košického protopresbyterátu pozývam mladých na TeVe do prírody s názvom "Dve cesty".
Uskutoční sa na začiatku jesenných prázdnin, vo štvrtok, 28. októbra. Je potrebné prihlásiť sa cez
FORMULÁR. Ďalšie informácie zašleme účastníkom mailom. Bližšie informácie nájdete na plagáte alebo
na facebookovej stránke Mládeže Košického protopresbyterátu.
Modlitba k sv. Jozefovi: Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v
teba Mária vložila svoju dôveru ; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás
po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.
Modlitba za rodinu
Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby
sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom
svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy
musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla
svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.
/Ján Pavol II./

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY!
1. VSTUP

DO CHRÁMU /aj počas liturgie/

len

s

prekrytými

hornými

dýchacími

cestami

RESPIRÁTOROM FFP2.
2.

VŽDY POUŽITE DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA RUKY. /Aj v prípade, že máte
Veriaci si môžu nosiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok./ V CHRÁME DODRŽAŤ SEDENIE

Pri vstupe do chrámu
vlastné rukavice.

S ODSTUPMI. Prosíme o dodržiavanie odstupov 2 metre pri vchádzaní a vychádzaní
z chrámu, tiež pri podávaní sv. prijímania.

3. Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu.
4.

!! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť
v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe.!!

Na liturgii podľa COVID AUTOMATU máme 45 miest

na sedenie.

/nedeľné liturgie:; 7.00; 8.15 zaočkovaní,
10.00; 11.15 a 17.30 /
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

Všetky sv. liturgie sú vždy pre VŠETKÝCH VERIACICH /so
zapísaním sa do zoznamu/, iba sv. liturgia o 8.15 v nedeľu
je pre zaočkovaných.

MODLITBA ZA SYNODU:
Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám,
stoj pri nás,
vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť,
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

