Program od 25.07.2021 do 01.08.2021

9. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

25.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky

26.
PO
27.
UT

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci; Svätá prepodobná mučenica Paraskeva

6.45 +kňaz Štefan, Klára, Peter
17.00 +Vojtech
Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón
6.45 + zomrelí z rod. Luteránovej, Demjanovej
17.00 +Ján

o. Jozef
o. Roland
o. Jozef
o. Roland

28.
STR

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas
6.45 + zomrelí z rod. Petríkovej a Sabovej
o. Roland
17.00 *Michal, Anna
o. Jozef

29.
ŠT

Svätý mučeník Kallinik
6.45 +Vojtech
17.00 +Jozef

30.
PIA
Zdržanlivosť

od mäsa

31.
SOB

6.45

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci
+Michal, Mária

17.00 +Marcel, Ján

o. Roland
o. Tomáš
o. Jozef
o. Roland

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža
Svätý a spravodlivý Eudokim
7.00 *Slávka
o. Jozef

10. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
1.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar
o. Jozef
8.00 sv. liturgia

10.00 sv. liturgia
17.30 sv. liturgia
8.30 PEREŠ sv. liturgia

o. Tomáš
o. Roland
o. Roland

Upratovať chrám budeme UTOROK po rannej sv. liturgii.
Vstup do chrámu ja zatiaľ iba s prerkrytými hornými dýchacími cestami.
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/ a www. kezapad.grkatke.sk
ALEBO AJ TU: http://88.212.15.19/live/test_terasa/playlist.m3u8

Počas letných prázdnin úradujeme utorok, stredu a
štvrtok po večernej sv. liturgii o 18.00.

Oznamy 25.07.2021
1. Nedeľa 1. Augusta je 10. nedeľa po Päťdesiatnici; sv. liturgie o 8.00, o 10.00,
večer o 17.30 - vysielané budú naživo cez TV ANTIK /ekostoly/ a tiež živé
vysielanie je na www. kezapad.grkatke.sk.
2. Upratovať chrám budeme v UTOROK po rannej liturgii.
3. Počas letných prázdnin úradujeme utorok, stredu a štvrtok po večernej sv.
liturgii o 18.00.
4. Spovedáme počas celého týždňa priebežne 30 min. pred liturgiou.
5.
VSTUP DO CHRÁMU LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI. Prosím
dezinfikovať si ruky pri vstupe do chrámu. Prosíme o zachovávanie rozostupov 2 metre
pri rozdávaní Eucharistie aj pri vstupe, ale hlavne pri odchode z chrámu. Prosíme,
dodržiavajte hygienické zásady v chráme pre našu bezpečnosť. Do chrámu nemajú
chodiť chorí, nachladení a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe.

6. Ak chcete podporiť finančne našu farnosť, môžete to urobiť darom na farský
účet: IBAN: SK51 0900 0000 0000 8212 8015 Ďakujeme všetkým darcom.
7. Drahí bratia a sestry, pápež František od 12. do 15. septembra tohto roka pricestuje na
návštevu Slovenska. Svätý Otec navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. V Prešove bude
pápež sláviť sv. liturgiu spolu s gréckokatolíkmi. Aby sa na stretnutiach so Svätým Otcom
mohlo zúčastniť čo najviac ľudí, kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii, všetci záujemcovia,
ktorí sa budú chcieť zúčastniť programu pápežovej návštevy, budú musieť byť podľa
rozhodnutia ministerstva zdravotníctva plne zaočkovaní a podmienkou je aj, aby od druhého
podania očkovacej látky uplynuli aspoň dva týždne. Z toho vyplýva, že posledný možný dátum
na očkovanie je 31.7. 2021. /Eparchia Košice/
8.
„Bratia a sestry, po 26. rokoch, 14. septembra 2021, na sviatok Povýšenia svätého Kríža,
navštívi Hlava Katolíckej cirkvi, pápež František, mesto Prešov a stretne sa s
gréckokatolíckymi veriacimi. Počas svojej návštevy na Slovensku máme tu česť, že Svätý Otec
bude hlavným celebrantom gréckokatolíckej svätej božskej liturgie. Je to historická udalosť, že
bude s nami sláviť najväčšie tajomstvo našej viery, sprítomnenie Paschy, a ohlási homíliu.
Aby sa mohlo zúčastniť na stretnutiach s pápežom čím viac veriacich, Ministerstvo
zdravotníctva podmienilo túto účasť plným očkovaním vakcínou proti ochoreniu Covid-19.
Chceme vás preto aj touto cestou povzbudiť, aby ste využili túto možnosť stretnutia so Svätým
Otcom v Prešove a ak ste tak ešte neurobili, aby ste sa dali zaočkovať. Veríme, že využijete
ešte najbližšie dni, aby ste sa zaregistrovali na očkovanie, alebo prípadne využili očkovacie
centrá, kde je možné očkovať sa aj bez registrácie.
Je to zodpovedný krok nielen pre vaše zdravie a zdravie vašich blízkych, ale je to rovnako aj
svedectvo našej úcty voči tak vzácnej návšteve, akou je pápež František, ktorý je tiež plne
očkovaný. Teda všetci sme srdečne pozvaní na liturgické slávenie so Svätým Otcom, ktorý
v Prešove navštívi celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.“ / Arcibiskupský úrad Prešov/
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 NA PRVÝ SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV

Ďakujem ti, Pane, za to,
že ma potešuješ svojou prítomnosťou:
aj v čase osamelosti
si mojou nádejou, mojou dôverou;
už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.
Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu
a že si ma požehnal dlhým životom.
Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí;
za sny, ktoré sa mi v živote splnili,
i za tie, ktoré sú ešte predo mnou.
Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase voláš k tomu, aby som prinášal
úrodu.
Pane, posilni moju vieru,
urob ma nástrojom svojho pokoja,
nauč ma prijímať tých,
ktorí trpia väčšmi než ja,
aby som neprestával snívať a rozprávať
o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.
Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev,
aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme. Pane, zošli svojho
Ducha a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila búrka pandémie,
aby chudobní našli útechu a skončili sa vojny.
Podopieraj ma v mojej slabosti,
a daj, aby som naplno prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš,
v istote, že si so mnou každý deň, až do konca vekov.
Amen.
Imprimatur pre slovenské znenie udelil Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, Prot. č.: 229/2021, dňa 13.
júla 2021

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY!
1.

2.

VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
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./V CHRÁME DODRŽAŤ SEDENIE
S ODSTUPMI. Prosíme o dodržiavanie odstupov 2 metre pri vchádzaní a vychádzaní
z chrámu, tiež pri podávaní sv. prijímania. Na bohoslužby prichádzajte 10 minút pred
začiatkom, nie skôr.

Rodina z jednej domácnosti môže sedieť spolu bez odstupu.

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

Na liturgii podľa opatrení ÚVZ SR môže byť 200

osôb. /nedeľné liturgie:; 8.00; 10.00; a 17.30 /
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

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./

