GRÉCKOKATOLÍCKA

CIRKEV

FARNOSŤ PRESVÄTEJ BOHORODIČKY OCHRANKYNE, KOŠICE – NAD JAZEROM
Adresa: Levočská 2; 040 12 Košice IV.
Email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk

Telefón: 0911711217; 0911811293
Web: pokrov.sk

Liturgický program po nedeli po Povýšení
18. 9. – 25. 9. 2022
Nedeľa
18.9.

Pondelok
19.9.

Utorok
20.9.

Streda
21.9.

Štvrtok
22.9.

Piatok
23.9.

Sobota
24.9.

Nedeľa
25.9.

NEDEĽA PO POVÝŠENÍ
15. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Náš prepodobný otec Eumenios
Divotvorca, gortynský biskup.
hl. (6.)
Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios
a Dorymedont.

8.00 – sv. liturgia
10.30 – sv. liturgia (o)
(po sv. liturgiách zbierka na farnosť)

17.30 – sv. liturgia
† Helena, Mikuláš, Anna; r. Ilčišáková

.

Svätý veľkomučeník Eustatios a
spoločníci.

8.00 – sv. liturgia
* Ján, Katarína s rodinou; r. Kocureková
† Milan; r. Mochťaková

Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža
Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí
divotvorcovia.

Ukončuje sa sviatok Povýšenia
úctyhodného Kríža.

17.00 – sv. spoveď

17.30 – sv. liturgia
* Erik; r. Gajdošová

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský
biskup. Svätý prorok Jonáš.
Prepodobný Jonáš Presbyter, otec
Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora
Popísaného.
Počatie úctyhodného a slávneho
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

8.00 – sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
† Michal, Peter, Katarína, Štefan, Mária; r. Jaremčuková
17.00 – sv. spoveď

17.30 – sv. liturgia
* Helena s rodinou; r. Slichová

Svätá prvomučenica a apoštolom
rovná Tekla.
16. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Naša prepodobná matka Eufrozína.

8.00 – sv. liturgia
* Tomáš s rodinou; r. Pešeková

8.00 – sv. liturgia
10.30 – sv. liturgia (o)

hl. (7.)
(o) – online

Ak vám to situácia dovoľuje, môžete prispieť milodarom na farský účet:
SK29 0900 0000 0000 8212 8023
Web: www.pokrov.sk
Facebook: Gkc Košice Jazero
Online: twitch.tv/pokrov1997

OZNAMY 18/9/2022
❖ Po prvom pondelňajšom stretnutí detí a mladých sme pridali ďalšiu skupinu stretnutí pre
mládež od 13 rokov. Od 16.00 bude stretko pre chlapcov, od 17.30 pre dievčatá a od 18.30 pre
mládež od 13. rokov (spolu chlapci a dievčatá). Takto to bude od budúceho pondelku 26/9. Zajtra
pre účasť kňazov na rodinných pohreboch stretnutia nemôžu byť – teda nebudú.

❖ Na budúcu nedeľu 25/9 po sv. liturgii o 10.30 pozývame na spoločný obed v kaplnke s kňazmi
našej farnosti všetkých našich miništrantov. Chceme sa im takýmto spôsobom poďakovať za ich
službu pri oltári v našom chráme a zároveň sa neformálne porozprávať a zabaviť. Zároveň
pozývame na túto sv. liturgiu ďalších chlapcov, ktorí by sa chceli pripojiť do tejto vekovo
rôznorodej partie našich ochotných chlapcov. Po spoločnom obede všetkých miništrantov
rozvezieme domov. (V zátvorke tu máme napísané, že pre dievčatá pripravujeme založenie
speváckeho zboriku)
❖ Stretnutia detí pred prvou sv. spoveďou a ich rodičov v šk. roku 2022/23 začnú od 4/10.
Prihlášky na prípravu si môžete vyzdvihnúť v chráme na stolíku a odovzdať najneskôr do 30/9
v sakristii.
❖ V piatok 23/9 prosíme o upratovanie rodiny: Janokova, Jemelkova, Kormošova, Onderišinova.
❖ V nedeľu 2/10 sa uskutoční oslava nášho chrámového sviatku Pokrov. V túto nedeľu bude
iba jedná spoločná sv. liturgia - Archiejerejská o 10.30, ktorú bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ. Po
liturgickej slávnosti sa uskutoční za účasti vladyku Cyrila Vasiľa spoločný Farský obed v
reštaurácii Rubín v Krásnej. Cena Farského obedu pri súčasných cenách je 17 eur/dospelú osobu a
10 eur/detskú porciu. Aj keď sa zdá, že to je veľa, napriek tomu máme nádej, že myšlienka
spoločnej oslavy 25-tého výročia zriadenia našej farnosti sa uskutoční v neobmedzenej účasti a že
ani táto suma nebude prekážkou pre neúčasť na tomto Farskom obede. Záujemcovia o obed sa
môžu prihlásiť dvoma spôsobmi: 1/ Buď elektronicky cez našu webovú stránku, alebo 2/ zapísaním
sa na zoznam na stolíku v chráme. V obidvoch prípadoch najneskôr do budúcej nedele 25/9.
Podrobnejšie informácie sú vám k dispozícii na plagáte, ale najmä na pozvánkach, ktoré ste našli
na stoličkách. Tieto pozvánky prijmite osobne tak, ako od nás. Ďakujeme.
❖ Dnes po svätých liturgiách máme zbierku pre farnosť. S radosťou vám oznamujeme, že
štvorročný úver vo výške 40 000 eur sme vďaka vám splatili. ĎAKUJEME VÁM. Ostáva nám ešte
dlh 3000 eur za kamenárske práce na dlažbe a ikonostase, ten plánujeme aj s vašou pomocou
splatiť do konca tohto roka. Od začiatku nového roka, by sme chceli sa znova pustiť do zbierania
financií na dokončenie chrámu. Avšak všetci vieme, že k tomu pravdepodobne pribudnú aj
extrémne zvýšené náklady na chod farnosti. Preto vás chceme naďalej veľmi prosiť o to, aby sa váš
príspevok na mesačnú zbierku na chrám zachoval vo vašom mesačnom výdaji. Ba, aby sa
pridali aj tí, ktorým tento pravidelný mesačný výdaj chýba. To, že ste postavili tento chrám je z
ľudsky najväčšej mieri vaša zásluha a obeta. Avšak na prevádzku chrámu a farnosti nám okrem
veriacich - farníkov nikto neprispeje ani cent. To je fakt. Preto tak, ako potrebujeme a chceme aby
fungovali náš dom/byt a domácnosť, tak isto potrebujeme aby fungovali aj náš spoločný chrám a
naša farnosť. Ďakujeme za vás, ďakujeme za vašu solidaritu.
Na záver poďakovanie patrí všetkým, ktorí prijali pozvanie v uplynulom týždni na Stretnutia detí
a mladých, na púť do Mariapocsu či ku kaplnke na Vyšnom Opátskom, alebo na včerajší farský
výlet rodín a detí. Ďakujeme vám aj za vašu spätnú väzbu plnú radosti a nádeje, že nabudúce
ideme tam či tam znovu. :)

