Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Sedliská
Pondelok

6. týždeň po Pasche (10. máj – 16. máj)
sv.lit. – Majerovce –  Olexandr (40-dňová,
16:00 hod.
pan.,p.Tkáčová)

sv. ap. Šimon Horlivec

17:30 hod.
Utorok
bl. hieromuč. Vasiľ, prešovský svätiaci
biskup; sv. hieromuč. Mókios, sv.
a apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia
Slovanov
odporúčaný sviatok

8:00 hod.
17:00 hod.

ZBp a poďakovanie Filip a súrodenci
(dedko Liber)
 Ján a Helena (p.Ev.Sabolová, z 22.2.2021)
sv.lit. – Majerovce -  Jozef Mikula (maželka)

Streda
Zakončenie Paschy; naši o. sv. Epifanios
a Germanos

Štvrtok
NANEBOVSTÚPENIE
NÁŠHO PÁNA, BOHA
A SPASITEĽA JEŽIŠA
KRISTA

 Jozef Duda (p.Dudová)

15:00 hod.
16:00 hod.

sv.lit. – Majerovce – ZBp farského spol.

17:30 hod.

ZBp rod. Dudová (p.J.Duda)

17:30 hod.

 Marta Liberová, Anna a Štefan Mondikovi
(p.Liber)

16:00 hod.

sv.lit. – Majerovce –  Štefan Mikula (manželka)

sv. muč. Glykéria

prikázaný sviatok

Piatok
sv. muč. Izidor

zdržanlivosť od mäsa

Sobota
prep. o. Pachomios Veľký; o. sv. Izaiáš
Divotvorca

17:30 hod.

nedeľná sv. lit. – ZBp rod. Kolesarovej
(p.Kolesarová)

Siedma nedeľa po Pasche 7:45 hod.
– sv. o. prvého
ekumenického snemu 9:00 hod.
prep. o. Teodor Posvätený
6 hl., Apoštol: za. 44 (Sk 20,16-18a.28-36)
Evanjelium: Jn za. 56 (17,1-13)

10:30 hod.

ZBp a poďakovanie Dominik (otec)
Za zdravie Anny
Odpustová sv. lit. – Majerovce – ZBp farského
spol.

Oznamy:
- na chrám daroval Peter Puškár prevodom na účet 50.-eur. Pán Boh zaplať.
- všetky vyhlásené zbierky budú prebiehať celý týždeň do vyhlásenej nedele.
Keďže, na budúcu nedeľu (16.5.2021) je zbierka ma Katolícke masmédia, od
pondelka 10.5. môžete na túto zbierku využiť pokladničku pri dverách. Po nedeli
(16.5.) ju vyberieme a pošleme. Vopred ďakujem za vašu štedrosť. Účel zbierky:
účelom zbierky je finančne podporiť predovšetkým masmediálne projekty Katolíckej
cirkvi na Slovensku, ktoré možno podávať na základe výzvy, ktorá je každoročne v
určenom termíne uverejnená v katolíckych médiách. Zároveň ide o podporu činnosti
katolíckych médií na Slovensku, predovšetkým Rádia Lumen a TV Lux, ktoré plnia
veľmi dôležitú pastoračnú a evanjelizačnú misiu. Bez podpory veriacich môžu len
ťažko plniť svoje poslanie.

