Program bohoslužieb
7. týždeň Obdobia cez rok
25.02. – 03.03. 2019
DEŇ
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25.02.
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8.00 CZŠ

18.00
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sv. omša k úcte
P. Márie Karmelskej
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27.02.
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KLÁŠTOR
6.30

UTOROK
26.02.

ŠTVRTOK
28.02.

SANKTUÁRIUM

sv. spoveď
18.00

18.00
6.30

ABÚ Košice
18.00
6.30

Féria

sv. spoveď
18.00

18.00

Stretnutie s katechétmi

6.30
Féria / Prvý piatok

SOBOTA
02.03.

P. Mária v sobotu

NEDEĽA
03.03.

ÔSMA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

11.00 Nový Domov
15.00 Adorácia / sv. spoveď
18.00
7.00 Fatimská sobota
11.00 sv. krstu
15.00 sobášna
18.00
8.00
10.45 so sv. krstu

18.15

17.00

Stretnutie - „Jubilea“

17.00 Nemocnica
6.30
9.30

9.30

8.00

18.00

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

14.30 Pobožnosť na 1. nedeľu

Farské oznamy
7. týždeň Obdobia cez rok
25.02. – 03.03. 2019
1. Úplné odpustky: Naša košická arcidiecéza slávi 400. výročie mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov. V tomto jubilejnom roku 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 k získaniu odpustkov sú na našej farskej webovej stránke http://www.rkfustropkov.sk/389uplne-odpustky-kosicki-mucenici.html a výveske. V tomto týždni bude v stredu sv. omša k úcte sv. košických mučeníkov v našom Sanktuáriu o 6.30 a 18.00.
Ranná omša z kláštora sa aj s úmyslom presúva do Sanktuária. Zároveň pre šírenie úcty k sv. Košickým mučeníkov je možné si zakúpiť v Sanktuáriu pod
chórom Deviatnik k sv. Košickým mučeníkom (1,-€).
2. Výročie Bratstva sv. Škapuliara v Stropkove: V tomto roku oslavuje Bratstvo sv. Škapuliara v Stropkove 350. výročie svojho potvrdenia pápežom
Klementom IX. Podľa historických záznamov je to najstaršie škapuliarske Bratstvo v strednej Európe. Oslava tohto výročia nemá byť len spomienkou, ale
prosbou o duchovnú obnovu a Božie milosti pre všetkých členov karmelského Bratstva. Zároveň je príležitosťou uctiť si Škapuliarsku P. Máriu pri milostivom
obraze, tu v našom Sanktuáriu. V tomto týždni bude sv. omša k úcte PM Karmelskej v utorok o 6.30 a 18.00. Ranná omša z kláštora sa aj s úmyslom
presúva do Sanktuária.
3. Prvopiatkový týždeň: Sv. spoveď bude na Bani – v stredu od 17.15, v Chotči - štvrtok od 17.15. V Stropkove spovedáme pol hodiny pred rannými
omšami, v Sanktuáriu večer pondelok až štvrtok od 17.00, v piatok počas adorácie od 15.00. Nenechávajte si sv. spoveď až na prvý piatok. Prvopiatková
spoveď nahlásených chorých bude ako obyčajne.
4. Stretnutie s katechétmi: Vo štvrtok po večernej sv. omši bude na farskom úrade stretnutie s katechétmi. Chceme zhodnotiť polročnú školskú a farskú
katechézu v našej farnosti a špeciálne prípravu prvoprijímajúcich.
5. Jubileum manželov 2019: V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme JUBILEUM MANŽELOV
oslavujúcich 25. výročie manželstva z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod.. Povzbudzujeme jubilujúcich manželov, aby prijali pozvanie do Katedrály sv.
Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie. Deti jubilujúcich manželov (po dohode s jubilantmi) alebo sami jubilujúci
manželia, ktorí v tomto roku oslávia svoje 25. jubileum manželstva prihláste sa u svojho farára - dekana do konca marca, aby dekan mohol prihlásiť v
kancelárii ABÚ ich účasť na svätej omši v katedrále. O. arcibiskup Bernard sa teší na stretnutie s jubilujúcimi manželmi.
6. Výstava v stropkovskom Múzeu: V Kaštieli Stropkov, za podpory PSK, Krajského múzea v Prešove a Mesta Stropkov, prebieha od 8.2. 2019 výstava
s názvom „Sila fotografie - každodenný život v "starom" Stropkove“. Veľmi odporúčame túto výstavu dobových fotografií Stropkova a jeho obyvateľov.
Taktiež aktuálne na Pôstne a Veľkonočné obdobie sa uskutoční v Kaštieli v Stropkove 1.3.2019 o 16.00 vernisáž výstavy: „V znamení kríža“, kde môže
doslova zblízka vidieť a kontemplovať vzácne kríže a plastiky. Infoplagát je na výveske!
7. Milodary – zbierky:
*** Na kostol: - 0 *** Na budúcu nedeľu bude zbierka na prvú nedeľu obetovaná na kostol. Srdečná vďaka za vašu štedrosť! Popoludní bude prvonedeľná pobožnosť.

