Program od 02.12. do 09.12.2018

2.

Dvadsiata ôsma nedeľa po Päťdesiatnici

PO
3.

Svätý prorok Sofoniáš

Svätý prorok Habakuk

6.45

+kňaz Štefan, Marta

o. Lukáš

7.30 a 16.20 - AKATIST K BOHORODIČKE

o. Daniel
Porubec

17.00 +Mária, Ján

Svätá veľkomučenica Barbora

UT
4.

6.45

*Andrej, Maxim

6.15 - SV. RUŽENEC

16.00 FARSKÉ VEČERADLO
17.00 *Štefan, Mária

ST
5.
ŠT
6.

Zdržanlivosť

od mäsa

o. Michal
Hospodár

Prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený
6.45 +Marta, Mikuláš, Katarína
6.15 -SV. RUŽENEC
16.20 Veľká večiereň
17.00 +Mikuláš, Andrej / +Marta MOLEBEN PO SV. LITURGIÁCH

o. Lukáš
o. Stanislav
Zimovčák

NÁŠ OTEC SVÄTÝ MIKULÁŠ DIVOTVORCA, ARCIBISKUP LYKIJSKEJ MYRY

6.45
7.40
sviatok 15.00
17.00

PI
7.

o. Jozef

*Sv. liturgia za dobrodincov s myrovaním
Utiereň sviatku
Adorácia; 16. 30 sv. ruženec /deti a mládež/
*Sv. liturgia za dobrodincov s myrovaním

o. Lukáš
o. Marek
Horňák

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup
6.45 *Bratstvo Božského srdca Ježišovho, Adorácia
16.20 Veľká večiereň
17.00 *Arcibratstvo sv. ruženca, Adorácia

o. Lukáš
o. Pavol
Imrich

POČATIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SVÄTOU ANNOU
SO
8.

7.20
8.00
Prikázaný 10.00
sviatok 10.00
17.30

Akatist k Bohorodičke
Sv. liturgia s myrovaním
Sv. liturgia s myrovaním /sv. Mikuláš príde do chrámu k deťom/
KVP – Dorka Hemerkova 28 - Sv. liturgia s myrovaním
Sv. liturgia s myrovaním

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

Dvadsiata deviata nedeľa po Päťdesiatnici
Náš prepodobný otec Patapios

9.

8.00
10.00
16.50
17.30
8.30
10.00

Sv. liturgia
Sv. liturgia; Koncert katedrálneho zboru z Kerestura/Srbsko/
Večiereň
Sv. liturgia
PEREŠ - Sv. liturgia
KVP – Dorka Hemerkova 28 - ODPUSTOVÁ sv. liturgia

Chrám upratujeme piatok po rannej sv. liturgii.
Štvrtok o 8.30 stretnutie matiek, piatok o 18.00 stretnutie detí a mládeže.

Spovedáme v týždni ráno od 6.20 a večer od 16.30.
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk

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

Od 2. do 8. decembra v našej farnosti sa budeme modliť pred PUTOVNOU
IKONOU KLOKOČOVSKEJ BOHORODIČKY.

OZNAMY – 02.12.2018
1.
Budúcu nedeľu je 29. nedeľa po päťdesiatnici, liturgie ako v nedeľu.
2.
Od dnes až do 8. decembra v našej farnosti budeme mať veľkú putujúcu IKONU
KLOKOČOVSKEJ Bohorodičky. Na modlitbách sa budeme stretávať v chráme.
3.
Dnes o 16.50 miesto večierne bude akatist k Bohorodičke. Program ne celý
týždeň si môžete zobrať zo stolíkov.
4.
Štvrtok 6. decembra máme sviatok SV. MIKULÁŠA, liturgie ráno 6.45, po nej
utiereň, večer liturgia o 17.00, večiereň sviatku bude stredu o 16.20. Po liturgiách
bude myrovanie.
5.
Sobotu 8. decembra máme prikázaný sviatok POČATIE PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY SVÄTOU ANNOU, liturgie ako v nedeľu o 8.00, 10.00, 17.30
s myrovaním; o 7.20 bude akatist k Bohorodičke. V sobotu po liturgii o 10.00 príde
do našej farnosti sv. Mikuláš.
6. Piatok pozývame deti a mládež na „stretko“, bude piatok po večernej liturgii
na fare.
7.
Príprava detí na 1. sv. spoveď a prijímanie pokračuje po liturgii o 10.00.
8.
Biblická škola utorok nebude, ale v chráme budeme sa modliť farské večeradlo
pred klokočovskou ikonou Bohorodičky.
9.
Na predaj v sakristii máme knižné kalendár po 3€, stolový kalendár 2€. Členovia
Spolku SCaM si môžu o prebrať svoje kalendáre a knihy.
10. Dary na vianočnú výzdobu môžete darovať do pokladničky vpredu chrámu. PBZ
11.

Na Vianoce môžeme niekomu prejaviť Lásku - dať mu dar, a tak mu povedať,
že tým najväčším darom nás obdaroval, sám Stvoriteľ. Z tohto dôvodu je tu príležitosť
obdarovať dieťa alebo mladého človeka, ktoré nevyrastá v rodine, ale v Detskom
domove, prípadne v Krízovom centre. Pozývam vás pripraviť darček konkrétnemu
dieťaťu, a tak sa zapojiť do spolupráce s Otcovým srdcom, ktoré týmto deťom slúži.
Zabalený darček s nalepenou menovkou je potrebné doniesť do cerkvi /na faru/ do
nedele 9.12.2018, vrátane. Treba si prísť podľa záznamu vybrať konkrétne dieťa.

12.Aj tento rok budeme pripravovať darčeky pre deti v gréckokatolíckych
farnostiach na Ukrajine, balíčky treba doniesť do 10. Decembra.
13. Na sídlisku KVP v kaplnke, kde slúžime, bude odpustová slávnosť. Liturgie budú
sobotu o 10.00 a nedeľu o 10.00 aj pri klokočovskej ikone, ktorá bude v našej
farnosti.
14.Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ráno od 6.20 a večer od 16.30,
spoveď v tomto týždni môže byť už vianočná. Pred sviatkami Narodenia Pána
budeme spovedať v týždni od 17. do 23. Decembra.
15. V nedeľu 23. decembra bude spoločná spoveď pred sviatkami Narodenia Pána.
16.Na stolíkoch je nový Misionár na mesiac december.

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.”

