Program od 27.06.2021 do 04.07.2021

27.

5. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Náš prepodobný otec Samson Pohostinný

28.
PO

6.45
16.15
17.00

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána
+Andrej, Anna
o. Jozef
Veľká večiereň
o. Roland
+Michal, Ján, Ján, Mária, Ján

SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI
PETER A PAVOL

29.
UT
PRIKÁZANÝ

SVIATOK

6.45 Svätá liturgia s myrovaním /*Mária/
7.40 Utiereň sviatku
17.00 Svätá liturgia s myrovaním /*Katarína/

o. Roland
o. Jozef

Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov
6.45 *Daniela, Andrea
o. Roland
17.00 +Ján, Michal
o. Jozef

30.
STR
1.
ŠT

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián
6.45 +Juraj, Mária /vysluhovanie sviatosti pomazania chorých/
15.00 ADORÁCIA
17.00 *Jozef s rod. /vysluhovanie sviatosti pomazania chorých/

2.
PIA

Uloženie úctyhodného rúcha našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky v
Blachernách
6.45 *Bratstvo Božského srdca Ježišovho, Adorácia- za rodiny o. Roland

Zdržanlivosť

od mäsa

3.
SOB

17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca, Adorácia- za rodiny

o. Roland
o. Tomáš
o. Tomáš

o. Jozef

Svätý mučeník Hyacint
7.00

+Ján

/fatimská sobota, po liturgii moleben k sv. Jozefovi/

o. Jozef

6. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI - ODPUST
Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup
Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu

4.

8.00 sv. liturgia s myrovaním
10.00 sv. liturgia s myrovaním
17.30 sv. liturgia s myrovaním
8.30 PEREŠ sv. liturgia s myrovaním

o. Roland
o. Roland

Upratovať chrám budeme STREDU 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

Oznamy 27.06.2021

1. Nedeľa 4. Júla – 6. nedeľa po Päťdesiatnici – odpustová slávnosť, sv. liturgie
o 8.00 10.00, večer 17.30 - vysielané budú naživo cez TV ANTIK /ekostoly/
a tiež živé vysielanie je na www. kezapad.grkatke.sk.
2. Utorok 29. Júna máme prikázaný sviatok: SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ
APOŠTOLI PETER A PAVOL, sv. liturgie o 6.45 a 17.00 s myrovaním, večiereň
sviatku bude pondelo o 16.15 a utiereň sviatku po rannej liturgii utorok.
3. Upratovať chrám pred odpustom budeme strtedu po rannej liturgii.

4. Dnes pri lituregiách je aktivity Svätého Otca.
5. Dišpenz o. biskupov od nedeľnej a sviatočnej povinnosti platí do 30.6.2021
6. Spovedáme počas celého prvopiatkového týždňa priebežne 30 min. pred
liturgiou aj počas liturgií.
7. Počas júna sa modlíme moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu na úmysel: ZA NAŠE
RODINY.
8. Úmysel modl. zápasu: Za vladyku Cyrila a vladyku Milana; za naše rodiny.
9.

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.

10. Ak chcete podporiť finančne našu farnosť, môžete to urobiť darom na farský
účet: IBAN: SK51 0900 0000 0000 8212 8015 Ďakujeme všetkým darcom.
11. Na stolíkoch je nové číslo Slova a jubilejný Misionár – IBA NA ROZDáVANIE – vydaný pri
príležitosti 100. výročia redemptoristov na Slovensku.

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.

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY!
1.

2.

VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom
FFP2 bez výdychového ventilu/.
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./

IBA SEDENIE V KAŽDEJ DRUHEJ LAVICI, DODRŽAŤ SEDENIE S ODSTUPMI –
medzi sediacimi musí byť voľné jedno miesto. Prosíme o dodržiavanie odstupov 2 metre pri

3. V CHRÁME

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.

4.

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

Na liturgii podľa opatrení ÚVZ SR môže byť 120
osôb. /nedeľné liturgie:; 8.00; 10.00; a 17.30 /

Stretnutia s deťmi pripravujúcimi
sa na 1. sv. prijímanie je na liturgii o 11.15.
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

