Liturgický program
SEPTEMBER 2019
18.00

PONDELOK

16

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

+Alžbeta Kaminska (z rod. Berecinovej) 7,-

Ľudmila

7.30

UTOROK

17

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a
Láska.

+z rod. Chmeľnickej, Kolesarovej 7,-

Olympia

18.00

STREDA

18

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský
biskup.

+ rod. Iľkovej, Beľušovej 7,-

Eugénia

7.30

ŠTVRTOK

19

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

+Pavol Ištok 7,-

Konštantín
PIATOK

20
Ľuboslav,
Ľuboslava

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci.
Svätí mučeníci a vyznávači veľké knieža Michal a jeho
bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia

Matúš

+z rod. Balintovej, Badanyiovej
7.30

SOBOTA

21

18.00
ZBP Michal

Sobota po Povýšení.
Zakončenie Povýšenia úctyhodného a životodarného
Kríža
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie.

+ Jozef (Mária Kolesarova) 7,
Upratovanie: Kovaľova, Huďova, Šimaiova 9.30

NEDEĽA (6. hl., 4. ev.)
15. nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.

22

sv. liturgia

Móric

Oznamy
-

-

Dnes o 15.00 pozývam všetky deti a mládež na šarkaniádu
22.9.2019 sa uskutoční Národný pochod za život v Bratislave
Rada pre mládež Košickej epachie pozýva všetkých mladých zúčastniť sa Národného pochodu za život
ako spoločenstvo mladých Košickej eparchie. Tí mladí, ktorí majú záujem ísť spoločným autobusom
a zúčastniť sa už sobotného programu, sa môžu prihlásiť cez elektronický formulár, ktorý nájdete na
stránke www.aetos.sk, alebo na facebookovej stránke Rady pre mládež. Cena za autobus a ubytovanie
(sú potrebné karimatka a spacák) je 5 eur
Je vyhlásená zbierka na rekonštrukciu strechy na fare
Kto má záujem o predplatné časopisu Misionár, nech sa prihlási u p. Ridošovej. Cena predplatného
s kalendárom na rok 2020 je 13€
Ponuka stretiek pre stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich v Košiciach. Viac info na plagáte
Liturgický program si môžete pozrieť aj na webovej stránke obce
Po sv. liturgiách sa modlíme deviatnik za úctu k daru života
V nedeľu 22.9. je zbierka na réžiu chrámu
Do konca septembra prosím prihláste deti, ktoré sa budú pripravovať na 1.sv. spoveď

Tel.: o. Lukáš Vojčík 0910 435 202

email.: farnost.dvorianky@grkatke.sk

