P ROGRAM BOHOSLUŽIEB
OD 12. DO 19. AUGUSTA 2018
PREČÍTAJTE SI AJ OZNAMY - NA KONCI
.......................................................................................................................................................................................................................................

Každý deň pred sv. liturgiou sa modlíme:
sv. ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva,
zároveň je vždy možnosť svätej spovede alebo duchovného rozhovoru.
......................................................................................................................................................................................................

NEDEĽA 12. AUGUSTA / 12. PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA
ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI: KLOKOČOV, BUKOVÁ HÔRKA, ŠAŠOVÁ

MESAČNÁ ZBIERKA NA NÁŠ CHRÁM – PROSÍME O VAŠU PODPORU
07.30 h utiereň
08.30 h sv. liturgia / za farnosť
sv. ruženec a Korunka
10.30 h sv. liturgia / za požehnanie Daniela a Gabriely s rodinou (Čarnická 164)
Veľká večiereň
......................................................................................................................................................................................................

PONDELOK

18.00 h

13. AUGUSTA

sv. liturgia / + Tomáš Mačišák

......................................................................................................................................................................................................

UTOROK 14. AUGUSTA

18.00 h

sv. liturgia s več. / + Helena Čarnická

......................................................................................................................................................................................................

STREDA 15. AUGUSTA / ZOSNUTIE- NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

PRIKÁZANÝ SVIATOK
07.30 h
08.30 h
18.00 h

utiereň
sv. liturgia -myrovanie/ za farnosť
sv. liturgia -myrovanie/ za požehn. rodiny Mikitovej 65

......................................................................................................................................................................................................

ŠTVRTOK

18.00 h

16. AUGUSTA

sv. liturgia / za naše Heleny a Eleny – zdravie a požehnanie

......................................................................................................................................................................................................

PIATOK

17. AUGUSTA

18.00 h sv. liturgia / + z rodiny Maľcovskej 12
Pozývame všetkých chlapcov a dievčatá
......................................................................................................................................................................................................

SOBOTA

18. AUGUSTA

08.00 h sv. liturgia / + z rodiny Chovanovej 13
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ĽUTINE – 18.00 h sv. liturgia - prenáša rádio Lumen
ostatný program si pozrite na: www.bazilikalutina.sk , alebo na plagáte
......................................................................................................................................................................................................

NEDEĽA 19. AUGUSTA / 13. PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ĽUTINE

08.00 h sv. liturgia / za farnosť
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ĽUTINE – 10.00 h sv. liturgia – prenáša TV LUX
ostatný program si pozrite na: www.bazilikalutina.sk , alebo na plagáte
......................................................................................................................................................................................................

KRISTUS MEDZI NAMI!
............................................................................................................................. ........

O ZNAMY – PRE ČÍTAJME SI ICH :
1. Upratovanie chrámu prosíme z týchto rodín: Fechovej 174, Džubákovej 185
a Škovranovej 186. Pán Boh zaplať!
2. V rámci jubilejného roka našej archieparchie bude sa konať začiatkom októbra
(5. až 7. okt. 2018) púť do Ríma, na ktorú vás pozývame – podrobnosti na nástenke pod chrámom. Prihlásiť sa môžete na fare.
3. V sobotu 1. septembra bude v Košiciach slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej – všetci sme tam pozvaní.
4. Záujemcovia o účasť na blahorečení aj na púti do Ríma sa môžu prihlásiť u pani Anny Olejárovej – čím skôr.
5. Naša odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie bude v nedeľu 9. septembra a bude ju prechádzať duchovná obnova od stredy 5. septembra.
6. 1. januára 2018 sme začali jubilejný rok našej archieparchie, v ktorom
chceme ďakovať Bohu rôznymi slávnosťami a pobožnosťami za:
- 200 rokov od založenia prešovskej eparchie (1818);
- 50 rokov od obnovenia našej Gréckokatolíckej cirkvi (1968);
- 10 rokov od zriadenia Gréckokatolíckej metropólie na Slovensku (2008);
- 130 rokov od narodenia Blahoslaveného biskupa Petra P. Gojdiča (1888);
- 30 rokov od vyhlásenia Ľutinského chrámu za Baziliku minor (1988).
(podrobnosti si pozrite na úvodnej strane našej stránky)
7. V nedeľu 27. augusta 2017 sme počuli v pastierskom liste
nášho otca arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka, že
podľa rozhodnutia Rady hierarchov (našich otcov biskupov)
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku môžu naše deti od 1.
septembra 2017 prijímať najsvätejšiu Eucharistiu hneď po
krste a tiež v ďalšom období svojho života až do ich rozlišovania dobrého a zlého (praktický približne do 7 roku života).
Rodičia, ktorí majú záujem, aby ich dieťa prijímalo Eucharistiu, nech prídu za kňazom, aby im mohol dať príslušné informácie. Niektoré informácie máte aj v rubrike „OZNAMY“.
8. Každý piatok je liturgia venovaná našim deťom, ktoré navštevujú základnú
školu a tiež mládeži. Prosíme rodičov, aby s nimi prišli alebo aspoň ich poslali.

9. Pozývame tých, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prísť na sv. liturgiu v nedeľu,
aby prišli v sobotu večer. V takomto prípade to platí za nedeľu.
Toto platí aj o sviatkoch.
10. Ak nám chcete prispieť na chod našej farnosti a na opravu nášho chrámu,
môžete to urobiť tak, že vložíte peniaze v chráme do košíka, alebo môžete zaslať peniaze na účet farnosti číslo: SK89 0900 0000 0000 9628 1862. Do správy
môžete uviesť svoje meno. Pán Boh zaplať!

11. Centrum pre rodinu Sigord – ponuka rôzne aktivity pre snúbencov, manželov i celé rodiny na: www.centrumsigord.sk
.......................................................................................................................................

V prípade akýchkoľvek otázok nám zavolajte alebo napíšte.
Duchovný otec Anton

