Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista v Kolonici
PROGRAM SVÄTÝCH LITURGIÍ: 17.10.2022 – 23.10.2022
Správca farností: Mgr. Martin Gergelčík, 0911812286, 057/4470010

20. TÝŽDEŇ PO PÄŤDESIATNICI

DEŇ
PONDELOK
Svätý prorok Ozeáš. Svätý
prepodobný mučeník Andrej Krétsky
liturg. farba svetlá

UTOROK
Svätý apoštol a
evanjelista Lukáš.
liturg. farba svetlá

STREDA
Svätý prorok Joel. Svätý
mučeník Varus
liturg. farba tmavá

ŠTVRTOK

ČAS

17.10.
Lk 43
18.10.
Lk 44
Lk 51a
19.10.

Lk 47
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios
liturg. farba svetlá

PIATOK
Náš prepodobný otec Hilarión Veľký
liturg. farba tmava
ZDRŽANLIVOSŤ OD MÄSA

SOBOTA
Svätý apoštolom rovný
Aberkios Divotvorca
liturg. farba svetlá

NEDEĽA
Svätý apoštol Jakub, podľa
tela Pánov brat
liturg. farba svetlá

Lk 48
21.10.
Lk 50
22.10.

ÚMYSEL DARCU
18.00 + František, Juraj rod. Kuzmova,
Lojkova 100

17.30 Milión detí sa modlí ruženec
18.00 + Michal, Mária, Mikuláš, Ján, Štefan (Biľova,
Hrabovčákova)

17.40

Moleben k Presvätej Bohorodičke na počesť
jej divotvornej klokočovskej ikony

18.00 *ZBP Juraj s rod. (Maliganičova)
07.30

+ Peter Kuzma

17.40 Moleben k sv. Charbelovi
18.00 + Miroslav (Komárova 108)
07.30 + Mária, Ján, Vasiľ, Terézia, Jana,

Michal

(Komár 150)
Lk 29
23.10.
Lk 83
Mt 56

09.00

20. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Hl. 3

*ZBP farnosť

Upratovanie 22.10.2022: rod. Kuzmová 129, Citriaková
Svätý Otec František: BUDÚCNOSŤ patrí DEŤOM. Ony nás majú zorientovať, ich veľké sny
sa nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť spolu s ostatnými, bez prekážok, bez vylúčenia. Zaslúžia si
integrovaný život, slobodný život. Kvôli deťom treba robiť odvážne rozhodnutia, pre ich dôstojnosť, kvôli ich
vzdelaniu, aby vyrastali dobre ZAKORENENÉ.
23.10.2021 - Zbierka na Misie - účelom a dôvodom zbierky je podpora misijných
aktivít Katolíckej cirkvi riadených Kongregáciou pre evanjelizáciu národov a podpora projektov,
ktoré schválil Svätý Otec. Výnos zbierky ABÚ odosiela ústrediu Pápežských misijných diel. Veľkú
hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám. Ľudia z misií sa za vás denne modlia. Tento
rok bude zbierka venovaná farnostiam Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých
ľudí.
Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza
priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca
má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete.
Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo
svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi,
Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj
prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je
v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva
nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

PREDPLATNÉ:
SLOVO - predplatné na rok je 27 eur, na polrok je 15 eur.
MISIONÁR – predplatné na rok 21 eur + kalendár na rok 2023.
Možete si obnoviť zápis v knihe hramôt.

Sviečka za nenarodené deti
Fórum života už 20. krát organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je
pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v
tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich
domovou či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za
nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!
V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 1 €,
či sklenená v cene 5 €. Napriek nárastu nákladov na výrobu sviečok sa ceny za sviečku
oproti minulému roku nezmenili. Sviečky sa budú predávať v niektorých farnostiach
najmä okolo 2. novembra – bude to však závisieť od pandemickej situácie. Aj tento rok
bude možné zapáliť online sviečku na stránke www.sviecka.forumzivota.sk, kde ju
môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať adresu na akom
mieste chcete, aby horela. Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj zaslaním
darcovskej SMS správy s textom SMS SVIECKA na číslo 877.
Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života, a to:
● konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín
a jednotlivcov (Zachráňme životy, Centrum konkrétnej pomoci FEMINA Snina
a Prešov),
● centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci),
● informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého
života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti),
● vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (návštevy škôl,
prednášky, konferencie a publikácie).
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom a podporovateľom, ktorým spolu
s nami záleží na dôstojnom živote pre všetkých.

Kňazská gospelová skupina Peter Milenky & Band vás pozýva na koncert
s katechézou vladyku Petra Rusnáka, ktorý sa uskutoční v utorok 25. októbra
2022 o 18:00 hod. na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Témou večera je: Byť (ako) svätá rodina. Na základe ikony Svätej rodiny sa
budeme spolu s vladykom Petrom zamýšľať nad tým, čo znamená byť otcom,
matkou a synom nielen z duchovného hľadiska. Katechézu bude sprevádzať
koncert Petra Milenkyho a jeho kapely. Srdečne Vás všetkých pozývame.
CHLAPSKÝ DEŇ /17. november 2022 – Buková Hôrka/ Pozývame všetkých mužov
a mládencov na chlapské stretnutie (18+) na Buhovej Hôrke.
Program stretnutia:
8.15 – odchod zo Sniny, 10.00 – Krížova cesta mužov, 11.00 – prednáška, 12.00 –
obed, 13.00 – voľnočasové aktivity, 15.00 – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu, 15.30
– záver. Prihlásiť sa možete v sakristii. Cena 20 EUR (v cene doprava a občerstvenie).

