Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista v Kolonici
PROGRAM SVÄTÝCH LITURGIÍ: 21.11.2022 – 27.11.2022
Správca farností: Mgr. Martin Gergelčík, 0911812286, 057/4470010

25. TÝŽDEŇ PO PÄŤDESIATNICI

DEŇ

ČAS

ÚMYSEL DARCU

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do Chrámu
21.11.

PONDELOK
liturg. farba modrá

UTOROK

Lk 86
22.11.

Svätí apoštol Filomén a spol
liturg. farba modrá

STREDA
Naši otcovia svätý Amfilochios,
ikonijský biskup, a Gregor,
akragantský biskup
liturg. farba modrá

ŠTVRTOK
Svätá veľkomučenica
Katarína. Svätý veľkomučeník
Merkúr
liturg. farba modrá

PIATOK

Lk 87
23.11.

Lk 90
24.11.

Lk 92
25.11.

Svätý Kliment, rímsky pápež, a
svätý Peter, alexandrijský
biskup
liturg. farba modrá
ZDRŽANLIVOSŤ OD MÄSA

SOBOTA
prepodobný otec Alypios
Stĺpnik
liturg. farba tmavá

NEDEĽA

17.00

myrovanie, požehnanie deti
07.30

Svätý mučeník Kajub Perský

Peter Kuzma
Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

16.40 Moleben pred narodením IC XC
Juraj, František (Kuzmova A. 96)
17.00
Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

17.00

Helena, Ján, Peter, Anna, Peter i pročií
rod. Hodovancovej, Volochovej, Kuzmovej
94
Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

16.40 Svätý ruženec – misijné zrnko
Anna, Matej, Ján, Mária, Helena, Juraj,
17.00

pročií rod. Kocovej, Telehovej, Svitičovej,
Komárovej (Kocova 87)

Lk 95
26.11.

Lk 51b
27.11.

Adriana s rod. (Matijkova 103)

Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

07.30

Ján (Kerekaničova)

09.00

25. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

liturg. farba svetlá

Lk 71

Farnosť

Hl. 8

Upratovanie 26.11.2022: rod. Lajtárova 208, Pidaničova 211
Zbierka na charitu II. - Účelom zbierky je pomôcť ľuďom v núdzi – bez domova a práce.
Charita ako súčasť Cirkvi potrebuje stálu podporu veriacich. V dnešnej dobe zostávajú
jarné a jesenné celodiecézne zbierky na Charitu jej jediným pravidelným finančným
príjmom, ktorý pomôže mnohým ľuďom v núdzi. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Svätý Otec František:
Keď sme s dobrým pastierom, zažívame to, čo hovorí žalm: „Aj keby som išiel tmavou
dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou“ (Ž 23,4). Najmä v utrpení, v
ťažkostiach, v krízach, On nás PODPORUJE tým, že nimi prechádza s nami. A tak práve
v ťažkých situáciách môžeme objaviť, že nás Pán POZNÁ a miluje. Dávam sa poznať
Pánovi? Robím mu miesto vo svojom živote, prinášam mu to, čo žijem? Pán je BLÍZKO,
Pán je dobrý pastier.

Voľba členov farskej rady farnosti.
V mesiaci december sa uskutočia voľby do FR podľa stanov vydaných 15.04.2015 ABÚ. Farská
rada je pomocným a poradným orgánom farára. Členov FR navrhujú a volia veriaci farnosti.
Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík, odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi. Právo voliť má každý
člen cirkevnej obce po dovŕšení veku 18 rokov. Právo byť zvolený má každý člen cirkevnej obce po
dovŕšení veku 21 rokov. Funkčné obdobie FR trvá päť rokov. Po uplynutí doby 5 rokov má farár
právo FR rozpustiť, ak tak neurobí, automaticky sa jej predlžuje mandát na ďalších 5 rokov.
Farár môže aj priamo menovať členov do FR. Volebnú komisiu menuje farár. Volebná komisia
rozdá čisté volebné lístky opatrené pečaťou farského úradu. Veriaci napíše maximálne päť
mien. Po zozbieraní volebných lístkov volebná komisia spočíta hlasy. Za zvolených sa považujú
tí, ktorí získali najviac hlasov a prijali voľbu. Volí sa sedem členná FR.

Sväté evanjelium podľa Lukáša na nedeľu 27.11.2022

V tom čase, v sobotu, Ježiš učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov
mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš
zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,” a vložil na ňu
ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval,
že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni
prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!” Pán mu odpovedal: „Pokrytci!
Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A
túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť
z tohto puta hoci aj v sobotu?” Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia
sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Apoštol - List svätého apoštola Pavla Efezanom
Bratia, upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli
čeliť úkladom diabla. Lebo my nebojujeme s krvou a telom, ale s kniežatstvami
a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, s duchmi zla v nebeských sférach.
Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať
a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti
a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Predovšetkým si vezmite štít viery,
ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy Zlého! A zoberte si aj prilbu spásy a meč
Ducha, ktorým je Božie slovo!

