Program bohoslužieb
2. týždeň Vianočného obdobia
07.01. – 13.01. 2019

DEŇ

SLÁVENIE

PONDELOK
07.01.

Vianočná féria

UTOROK
08.01.

Vianočná féria

STREDA
09.01.

Vianočná féria

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

6.30

10.00 pohrebné obrady
13.30 DSS

18.00

6.30
Stretnutie – F. ples rodín

18.00

18.00
6.30

8.00 CZŠ
Stretnutie – Jubilea

18.00
ŠTVRTOK
10.01.

INÉ

6.30

Vianočná féria

PIATOK
11.01.

Vianočná féria

SOBOTA
12.01.

Vianočná féria

NEDEĽA
13.01.

3. vianočná nedeľa –
KRST KRISTA
PÁNA

18.00

19.00 Adorácia

18.00

6.30

8.30 Škola snúbencov
11.00 Nový Domov
19.00 Krstná príprava

18.00
7.00
18.00
8.00
10.45
18.00

8.30 Škola snúbencov
17.00 Nemocnica
6.30
9.30

8.00

9.30

Požehnanie
príbytkov

Požehnanie
príbytkov

ostatné informácie sú na www.rkfustropkov.sk
kontakt na kostolníka: 0949 279 973

Farské oznamy
2. týždeň Vianočného obdobia
07.01. – 13.01. 2019
1. Úplné odpustky: Z príležitosti 400. jubilea mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov môžeme získať, pre seba a aj duše v očistci, raz do dňa úplné
odpustky od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019 v určených kostoloch našej arcidiecézy, medzi ktorými je aj Diecézna svätyňa v Stropkove. Bližšie
informácie o podmienkach sú na webstránke http://www.rkfustropkov.sk/389-uplne-odpustky-kosicki-mucenici.html a výveske.
2. Omše za účastí detí: Po vianočných prázdninách pokračujú detské omše v nedeľu o 9.30 v kláštornom kostole a vo štvrtok o 18.00 v Sanktuáriu.
Pripomíname, že vo štvrtok je povinná účasť prvoprijímajúcich! Vo štvrtok bude v kláštornom kostole o 19.00 adorácia!
3. Krstná príprava: V piatok 11.1. 2019 o 19.00 bude na fare krstná príprava (CIC 1983 can. 851, §2). Pozývame rodičov a krstných rodičov už pred
narodením dieťatka!
4. Katolícke noviny: V našich kostoloch sú vo voľnom predaji Katolícke noviny. Pre aktívny život kresťana – katolíka je to veľmi vhodné týždenné
periodikum. Upozorňujeme na zvýšenie ceny Katolíckych novín na 0,70€ od nového roka a dúfame, že to neohrozí ich čítanie medzi našimi veriacimi.
5. Národný týždeň manželstva: Blíži sa deviaty ročník Národného týždňa manželstva s témou "Hráme spolu!", a tak OZ Naruby v spolupráci s PSK Vás
pozýva zapojiť sa do celokrajskej fotosúťaže zaslaním 1 autorskej fotografie manželského páru k téme NTM. Podmienkou je vek nad 18 rokov a trvalý alebo
prechodný pobyt na území Prešovského kraja. Fotografie je potrebné nahrať cez registračný formulár na stránke www.ntmpo.sk do 31.januára 2019. Odborná
porota vyberie 10 najlepších fotografií, ktoré budú ocenené a vystavené na vernisáži v Krajskom múzeu v Prešove (slávnostné otvorenie výstavy bude
12.02.2019 o 17:00 hod.) a následne budú súčasťou putovnej výstavy po viacerých inštitúciách na území Prešovského samosprávneho kraja. Milí spoluhráči,
nebojte sa zahrať, najmä ak ste zohratí :-) PS: "Hrať mŕtveho chrobáka" je úplne mimo tento koncept ...
6. Sobáše 2019 – nahlásenie a príprava: Prosíme snúbencov, ktorí chcú uzavrieť sv. manželstva v roku 2019 v našej farnosti, aby do konca januára nahlásili
termín sobáša na farskom úrade. Všetky informácie nájdete na http://www.rkfustropkov.sk/oznamy/sviatosti/manzelstvo.html. Na stránke nájdete aj info
o Škole snúbencov. Najbližšia Škola snúbencov bude na fare v piatok a sobotu so začiatkom o 8.30.
7. Milodary – zbierky:
Januárová prvonedeľná zbierka na kostol nebude.

