Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista v Kolonici
PROGRAM SVÄTÝCH LITURGIÍ: 07.11.2022 – 13.11.2022
Správca farností: Mgr. Martin Gergelčík, 0911812286, 057/4470010

23. TÝŽDEŇ PO PÄŤDESIATNICI

DEŇ
PONDELOK
Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.
Náš prepodobný otec Lazár
Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu
Galésion.
liturg. farba svetlá

UTOROK

ČAS

07.11.

Lk 65
08.11.

ODPORÚČANÝ SVIATOK

ÚMYSEL DARCU
+ za duše v očistci (Kuzma Ján 96)
18.00
Panychída + hramoty

18.00

liturg. farba svetlá

STREDA

úmysel darcu

Lk 68
09.11.

Naša prepodobná matka
Matróna
liturg. farba tmavá

ŠTVRTOK

Lk 69
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas,
Rodión a spoločníci.
liturg. farba svetlá

PIATOK

Lk 70
11.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor
a Vincent, svätá mučenica
Štefánia
liturg. farba tmavá
ZDRŽANLIVOSŤ OD MÄSA

SOBOTA
Svätý hieromučeník Jozafát,
polocký arcibiskup
liturg. farba svetlá

NEDEĽA

panychída za všetkých zosnutých

18.00 + František Lojka (Fedinova)

07.30

+ Jozef (Pacolova)

17.40 Svätý ruženec misijné zrnko
18.00 + Ján, Ján, Alžbeta, Helena, Eliáš, Verona

rod. Vasilenkova, Surova (Vasilenkova 169)

Lk 73
12.11.
Jn 36
Lk 46
13.11.

Náš otec svätý Ján Zlatoústy,
koštantínopolský arcibiskup
liturg. farba svetlá

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a
ďalším beztelesným mocnostiam.

Mládežnicko detská sv. liturgia

07.30 + Mária, Ján, Mária, Vasiľ,
Terézia, Michal, Jana (Komár 150)
09.00

23. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Hl. 6
Jn 36
Lk 53

*ZBP Farnosť

Upratovanie 12.11.2022: rod. Chomaničová 144, Lojkova 154
Svätý Otec František:
Je dôležité naučiť sa umeniu ČAKAŤ na Pána! Očakávať Ho poslušne, s dôverou, odháňať preludy,
fanatizmy a rozruchy, uchovávajúc si najmä vo chvíľach skúšky ticho plné NÁDEJE. Takto sa človek
pripravuje na poslednú a najväčšiu životnú skúšku, na smrť. No najprv sú chvíľkové skúšky, je tu
kríž, ktorý teraz máme a skrze ktorý prosíme Pána o milosť, aby sme vedeli čakať na Jeho spásu,
ktorá prichádza. KAŽDÝ z nás potrebuje v tomto dozrievať.
13.11.2022 zbierka na seminár II. – účelom zbierky je finančne zabezpečiť riadny
chod kňazského seminára. Cieľom zbierky je vykryť deficit, ktorý vzniká iba čiastočným
pokrytím nákladov na prevádzku kňazského seminára z dotácie od štátu a platieb
seminaristov. Treba zdôrazniť, že z tejto zbierky sa nepodporujú bohoslovci ako
súkromné osoby, ale kňazský seminár ako inštitúcia.

MILODARY
04.09.2022
08.09.2022

SEPTEMBER 2022
zvonček
102,77
zvonček
50,20
Myrovanie
54,05
11.09.2022
zvonček
84,29
14.09.2022
zvonček
52,80
myrovanie
41,30
18.09.2022
zvonček
70,02
25.09.2022
zvonček
77,25
Zbierka Podporný fond II
150,00

OKTÓBER 2022
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

01.10.2022
02.10.2022
09.10.2022
16.10.2022
23.10.2022
30.10.2022
Zbierka Misie

zvonček
Myrovanie
zvonček
zvonček
zvonček
zvonček
zvonček

59,20
33,45
97,19
73,55
83,40
75,45
95,69
188,25

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Sväté evanjelium podľa Lukáša na nadeľu 13.11.2022
V tom čase pristúpil k Ježišovi ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal:
„Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?” Ježiš mu vravel: „Čo je
napísané v Zákone? Ako tam čítaš?” On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho
Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej
mysle a svojho blížneho ako seba samého!” Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto
rob a budeš žiť!” Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj
blížny?” Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do
rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel
tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to
miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho
uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu
ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň
vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja
ti to zaplatím, keď sa budem vracať.’ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu,
čo padol do rúk zbojníkov?” On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.” A
Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!”
Apoštol - List svätého apoštola Pavla Efezanom
Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste kráčali dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám
dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte
sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní
v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec
všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

