Program 27.01.2019 do 03.02.2019
36. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

27.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho
Zbierka na gr. kat. cirkevné školy a katolícku univerzitu

28.
PO
29.
UT
30.
STR
sviatok

31.
ŠT
1.
PIA
Zdržanlivosť

od mäsa

2.
SOB
sviatok

3.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky
o. Lukáš

6.45 +Michal
17.00 +Daniel

o. Jozef

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

6.45 +Vojtech
16.20 Veľká večiereň
17.00 +František, Anastázia, Mikuláš, panychída/ +Slavomír

o. Jozef
o. Lukáš

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký,
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
6.45 *Milan s rod.
16.00 VEČERADLO
17.00 *Júlia /*Peter s rod.
Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
6.45 +Katarína, Ján, Pavol
15.00 ADORÁCIA
17.00 +Mária

o. Lukáš
o. Jozef
o. Jozef
o. Lukáš

Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; Svätý mučeník Tryfón
o. Lukáš
6.45 * Bratstvo Božského srdca Adorácia
o. Jozef
16.20 Veľká večiereň
17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca Adorácia
STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
o. Jozef
o. Lukáš

8.00 Sv. liturgia, svätenie sviec /*Helena s rod./
17.30 Sv. liturgia, svätenie sviec /*Ján, Mária/

NEDEĽA O ZACHEJOVI
Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

myrovanie

o. Jozef
8.00 Sv. liturgia
o. Jozef
10.00 Sv. liturgia
o. Lukáš
16.50 Večiereň
o. Lukáš
17.30 Sv. liturgia
o. Lukáš
8.30 PEREŠ - Sv. liturgia
o. Pavol
10.00 KVP – Hemerkova 28 Sv. liturgia
CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO RANNEJ SV. LITURGII.

UTOROK JE BIBLICKÁ ŠKOLA O 15.30, PIATOK STRETNUTIE DETÍ O 18.00.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY – 27.01.2019
1.
Budúca nedeľa je Nedeľa o Zachejovi, liturgie ako v nedeľu, pri všetkých
liturgiách bude myrovanie zo sviatkov, ktoré budú v tomto týždni.
2.
Dnes pri všetkých liturgiách bude zbierka na gr. kat. cirkevné školy a katolícku
univerzitu.
3.
Dnes poobede o 15.00 v chráme modlitba korunky Božieho milosrdenstva, po
modlitbe pozývame na agapé; o večiereň o 16.50.
4.
Rodiny pozývame k modlitbe pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky, zapísať sa
môžete na nástenke.
5.
Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje dnes po liturgii o 10.00.
Budúcu nedeľu príprava nebude sú polročné prázdniny.
6.
30. Januára /stredu/ máme sviatok Troch svätiteľov, liturgie o 6.45 a 17.00.
Večiereň sviatku utorok o 16.20.
7.
Sobotu 2. Februára máme sviatok Stretnutie Pána, liturgie o 8.00 a 17.30.
Večiereň bude piatok o 16.20. Pri liturgiách v sobotu cez tropáre budeme svätiť
sviece.
8.
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme od ráno 6.20 a večer od 16.30.
9.
Utorok je biblická škola o 15.50, piatok pozývame deti a mládež na stretko po liturgii o
18.00.

10.
Púť do Medžugoria bude od 12. do 19. augusta 2019, prihlásiť sa treba čím
skôr.
11.
Plánujeme púť do Krakova v máji 17. – 19. mája v čase púte gréckokatolíkov.
Program a cenu púte včas zverejníme, môžete sa predbežne prihlasovať v sakristii
a lebo u pani Rigasovej.
Pozývame vás na pravidelnú sv. omšu do jezuitského kostola - vo štvrtok 31. januára
2019 o 16:30. Budeme sa venovať veľmi rozšírenej, no málo riešenej bolesti po
skúsenosti umelého alebo aj spontánneho potratu. Hosťom večera bude o. Matúš
Marcin, exorcista košickej eparchie. Jeho služba je bohatým zdrojom skúsenosti s
touto skrytou bolesťou. Bolesť po potrate je veľká, no rovnako veľké sú aj duchovné
lieky, ktoré môžu ženám i mužom prinavrátiť radosť a nový život. Sv. omša bude
spojená s modlitbou za uzdravenie.
12. Na stolíkoch je nové číslo Slova / 0,80€/.
13. Pozývame deti a mládež na farský karneval 10. Februara v našej pastoračnej
miestnosti na fare. Pozvanie na nástenke.

Svätý Otec vo svojej výzve konkrétne pozýva pripojiť na záver ruženca tieto dve modlitby:

1. „Pod

ochranu tvoju sa utiekame, Panenská Bohorodička,
prosbami našimi, nepohŕdaj v našich potrebách, ale
vysloboď nás z každého nebezpečenstva, JEDINÁ ČISTÁ A
POŽEHNANÁ.“
2. „Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám
ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne
prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža
nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po
svete. Amen.”

