Program 26.05.2019 do 02.06.2019

26.
27.

28.

NEDEĽA O SLEPOM
6.45
17.00
6.45
17.00

Svätý hieromučeník Terapont
+Michal, Helena a ostatní zomrelí z rodiny
+Ján / +Mária , panychída
Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
+Mária, Michal, Juraj
+František, Milan a ostatní zomrelí z rodiny

o. Lukáš
o. Jozef
o. Jozef
o. Lukáš

ODOVZDANIE SVIATKU PASCHY
29.

o. Jozef
o. Lukáš

6.45 +Anna, Ján
16.15 Veľká večiereň s lítiou
17.00 +Katarína, panychída

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA
30.

6.45
Prikázaný 7.45
sviatok 15.00
17.00
31.

1.

Sv. liturgia s myrovaním

/*Vasiľ/

o. Lukáš

/*Michal, Juraj, Ján/

o. Jozef

Utiereň sviatku
ADORÁCIA

Sv. liturgia s myrovaním

Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias
6.45 +Alfréd, Mária, Juraj, Helena, Ladislav
17.00 +Júlia, Michal
Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci
7.00 *Mária / +Dušan, Mária

o. Jozef
o. Lukáš
o. Jozef

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO
EKUMENICKÉHO NICEJSKÉHO SNEMU
Zbierka na katolícke masmédiá

2.

8.00
10.00
16.50
17.30
8.30
10.00

Sv. liturgia
Sv. liturgia
Akatist k Ježišovi
Sv. liturgia
PEREŠ - Sv. liturgia
KVP – Hemerkova 28 Sv. liturgia

o. Jozef
o. Jozef
o. Lukáš
o. Lukáš
o. Lukáš
o. Pavol

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII
Počas mája sa modlíme moleben k Presvätej Bohorodičke.

Utorok biblická škola, piatok stretnutie detí a mládeže o 18.00
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY – 26.05.2019
1. Budúca nedeľa je Nedeľa svätých otcov, liturgie ako v nedeľu, pri všetkých
liturgiách bude zbierka na katolícke médiá.
2. Dnes miesto večierne o 16.50 budeme sa modliť Akatist k Presv. Bohorodičke.
3. Štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, liturgie: ráno
o 6.45 s myrovaním – po nej utiereň sviatku, večer o 17.00 s myrovaním, veľká
večiereň bude stredu o 16.15.
4. Počas mája sa budeme modliť moleben k Bohorodičke ráno o 6.25, večer po
Liturgii; počas júna moleben k Ježišovmu Božskému srdcu v tých istých časoch.
5. Pozývam už teraz na náš odpust, ktorý bude nedeľu 23. Júna.
6. Utorok je biblická škola po večernej liturgii, stredu o 16.00 je večeradlo, štvrtok
adorácia a piatok stretko pre deti a mládeže o 18.00 na fare.
7. Pozývame na náš farský letný tábor, ktorý bude v Herľanoch od 22. – 29. júla.
Prihlášky a info si môžete prevziať v sakristii. Info aj na nástenke.
8. Komisia pre rodinu Košickej eparchie Vás srdečne pozýva 1.6.2019 na Fatimskú
sobotu rodín a prvoprijímajúcich detí. Dopoludňajší duchovný program začína
mládežníckym sv. ružencom o 8:30 a vrcholí Archijrejskou sv. liturgiou o 9:30.
Po nej Vás pozývame na piknik z vlastných zásob v areáli našej mariánskej
svätyne v kruhu vaších rodín. Pre deti a mládež bude pripravený bohatý
zábavno- športový program.
9. Dnes v Košiciach je deň rodiny, na ktorý srdečne pozývame, začína v Dóme sv.
Alžbety o 15.00 sv. ošou. V rámci programu pri Dolnej bráne vystúpi:
orchester Klasik band, deti z košických tanečných súborov a krízových centier.
Divadelným predstavením Polepetko nielen detí rozosmeje divadla Cililing.
Program zavŕši minikoncert skupiny Slnovrat. Plagát s programom je na
nástenke.
10.Na stolíkoch je nové číslo Slova.

