Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Sedliská
14. týždeň po Päťdesiatnici (9. september – 15. september)

Pondelok
sv. a spravodlivý Boží predkovia Joachim a
Anna; sv. muč. Severián

Utorok
sv. muč. Ménodora, Métrodora i Nymfodora

18:00 hod.
7:00 hod.
16:00 hod.

Streda
prep. matka Teodora Alexandrijská

Štvrtok
Zakončenie sviatku Narodenia presvätej
Bohorodičky; sv. hieromuč. Autonomos

18:00 hod.
18:00 hod.
16:00 hod.

Piatok
Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného
Kríža; sv. hieromuč. Kornélius stotník

 Helena Dudová (pan.,40.dňová,p.J.Duda)

 Mária, Michal, Milan (p.Mlatičeková)
Moleben k Bohorodičke, potom sv. lit. – Majerovce –
 Anna Fabianová (dcéra Anna)

Akatist k Matke Ustavičnej Pomoci
ZBp Veronika, Jozef a Noemi Mária
ZBp a poďakovanie o. Emil a Mária
(p.Mlatičeková)
sv. lit. – Majerovce – ZBp Bohu známi

18:00 hod.

 Milan Čajka (p.Husarová)
Veľká večiereň

7:00 hod.

Utiereň sviatku s vyložením kríža

16:00 hod.

sv. lit. – Majerovce – ZBp farského spol.

18:00 hod.

sv. lit. – ZBp Ján Mudroň s rod.

zdržanlivosť od mäsa

Sobota
POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO
A ŽIVOTODÁRNEHO KRÍŽA
odporúčaný sviatok,
zdržanlivosť od mäsa, myrovanie

Nedeľa po povýšení sv.
Kríža. 14.nedeľa po
Päťdesiatnici

8:00 hod.
10:00 hod.

Podčičva - ZBp členov spolku sv. ruženca
sv.lit. – Majerovce – ZBp a poďakovanie Ján
Sarvaš (40 r., rodičia)

sv. velmuč. Nikita; Presvätá Bohorodička
Spolutrpiteľka - patrónka Slovenska
4 hl., Apoštol: za. 166 (1Kor 16,13-24)
Evanjelium: Mt zač. 87 (21,33-42)

Oznamy:
- na budúcu nedeľu (čiže v sobotu večer) bude zbierka na Seminár - 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 financovanie seminára.
- aj v Brne sú sväté liturgie vo východnom obrade pravidelne slávené. Rozpis nájdete na nástenke
v chráme.
- na nástenke je aj pozvanie k iniciatíve Milion deti sa modlí ruženec
- sviatosť manželstva mienia prijať: Matúš Hric a Patrícia Fedorová. Ohlasujú sa po prvý krát. Kto
by vedel o nejakej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

