Liturgický program
OKTÓBER 2019
17.00

PONDELOK

28
Dobromila

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla.
Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan
Svätosávsky.
Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.

+Ján, Andrej, Barbora ( z rod. Sabolovej)
16.00 sv. spoveď
7.30

UTOROK

29
Klára

Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný
otec Abramios Zatvárateľ. Odchod do večnosti nášho
prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského
divotvorcu.

17.00

STREDA

30

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.

+Anna, Anna, Juraj, Štefan (z rod. Žužovej)
16.00 sv. spoveď

Šimon,
Simona

17.00

ŠTVRTOK

31

+Vlasta, Viliam Szencyovi

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

ZBP členov sv. ruženca

Kvetoslava

16.00 sv. spoveď

NOVEMBER

8.00

PIATOK voľnica
Sviatok všetkých svätých
Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

1

Za zosnulých s pan.
13.00 Parastas na cintoríne

Denis,
Denisa

7.30

SOBOTA

2

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor
a Anempodist.

Pamiatka
zosnulých

+členov sv. ruženca
Upratovanie: Šimaiova, Kolesarova, Balintova

NEDEĽA (4. hl., 10. ev.)

8.00

3

sv. liturgia

Hubert

21. nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a
diakon Aitalas.
Založenie Chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v
Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo.

Oznamy
-

-

Dnes je zbierka na réžiu chrámu
Po večerných sv. liturgiách sa budeme modliť Moleben k Presvätej Bohorodičke
Spovedať chorých budem v utorok po sv. liturgii
V utorok o 15.00 chcem pozvať deti MŠ na stretko do centra a potom bude stretko pre deti ZŠ
V stredu po sv. liturgii bude tematické stretnutie pre starších
V nedeľu 3.11. o 15.00 chcem pozvať všetky deti a mládež na Párty svätých do centra. Deti pripravte
si prosím masku nejakého svätého, o ktorom nám potom poviete nejaké informácie. Nezabudnite si
priniesť niečo dobré pod zub
Prosíme rodinky, ktoré už majú odrastené deti a môžu podarovať funkčné hračky (rôzne stavebnice,
kocky, bábiky, kočíky, autíčka...) a detské knihy, ktoré budú používané v centre pri skupinkách malých
detí s mamičkami a škôlkarov, aby ich doniesli hociktorý deň do sakristie, príp. v utorok popoludní do
centra. Ďakujeme
Na opravu strechy darovala Anna Koscelanská (č.d.115) – 50 €. Pán Boh zaplať

Tel.: o. Lukáš Vojčík 0910 435 202

email.: farnost.dvorianky@grkatke.sk

