Program bohoslužieb

8. týždeň Obdobia cez rok / Začiatok Pôstneho obdobia
04.03. – 10.03. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

PONDELOK
04.03.

Féria
sv. omša k úcte sv.
košických mučeníkov

UTOROK
05.03.

Féria
sv. omša k úcte
Karmelskej P. Márie

STREDA
06.03.

POPOLCOVÁ
STREDA
Deň pokánia v Cirkvi

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

6.30
Fašiangová poklona

INÉ
13.30 DSS

18.00
6.30
Fašiangová poklona

14.00 Duchovná obnova CZŠ

18.00
6.30
8.00 CZŠ

16.00
18.00

17.00

17.00

6.30

ŠTVRTOK
07.03.

Féria v Pôstnom
období

PIATOK
08.03.

Féria v Pôstnom
období

SOBOTA
09.03.

Féria v Pôstnom
období

NEDEĽA
10.03.

SANKTUÁRIUM

PRVÁ PÔSTNA

18.00
6.30
11.00 Nový Domov
18.00 KC + omša
7.00
18.00
8.00
10.45

17.00 Nemocnica
6.30
9.30

8.00

9.30

18.00

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

14.30 Kajúca pobožnosť s Pôstnou
kázňou

Farské oznamy
8. týždeň Obdobia cez rok / Začiatok Pôstneho obdobia
04.03. – 10.03. 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 pondelok sv. omša k úcte sv. košických mučeníkov v našom Sanktuáriu ráno 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 ponúkame k zakúpeniu
Deviatnik k sv. Košickým mučeníkom (1,-€) v sakristii Sanktuária.
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. Pri večernej sv. omši je plánované požehnanie putovnej kópie obrazu stropkovskej P. Márie Karmelskej. Symbolicky tento obraz
naznačuje „návštevu P. Márie v rodinách našej farnosti“, pri ktorej a s ktorou sa chceme modliť k Všemohúcemu. Kto by chcel prijať do svojho príbytku
kópiu obrazu našej Karmelskej Matky, zapíšte sa v sakristii kostola čím skôr...
3. Zmierna fašiangová poklona: Dnes popoludní o 14.30 je prvonedeľná pobožnosť, ktorá je súčasťou trojdňovej zmiernej poklony pred začiatkom pôstu.
V pondelok a utorok bude pokračovať zmierna fašiangová poklona v Sanktuáriu celodennou adoráciou pred Najsv. Sv. Oltárnou. Prosíme členov RB, aby
zabezpečili stálu prítomnosť pri adorácií. Časový rozpis adorácie jednotlivých Ruží je na výveske v Sanktuáriu.
4. Pôstne obdobie: Štyridsaťdňový pôst začína Popolcovou stredou. Popolcová streda je deň pokánia v celej cirkvi - zdržanie sa mäsa a prísny pôst - najesť
sa iba raz do sýtosti. V pôstnom období je z dôvodu kajúceho rázu tohto obdobia zákaz zdobenia oltárov kvetmi a hudobné nástroje sa počas pôstu používajú
len na doprevádzanie spevu. Výnimkou sú nedeľa Laetare, slávnosti a sviatky. *** Pôstne stredy: V Pôstnom období v rámci jubilea Bratstva sv. Škapuliara
v Stropkove pozývam všetkých našich veriacich obetovať za členov nášho Karmelského bratstva okrem piatka aj stredu ako Pôstny deň od mäsa a mäsových
výrobkov. *** Pobožnosť Krížovej cesty: Pobožnosť Krížovej cesty (KC) v Pôstnom období bude v Sanktuáriu o 18.00 v stredu a v piatok a hneď nasleduje
sv. omša bez kázne, pretože celá KC je „meditáciou“ nad vykupiteľským dielom Krista. Preto vás prosíme, neodchádzajme po KC, ale zúčastnime sa sv.
omše, jedinej a pravej obeti vykúpenia. Pri pobožnosti KC môžeme získať úplné odpustky pri splnení tradičných podmienok: stav posväcujúcej milosti, sv.
prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. V kláštornom kostole bude KC v piatok po rannej omši. Na filiálkach bude KC pred sv. omšou v týždni o 18.00.
*** V Sanktuáriu budú od 1. do 4. pôstnej nedele o 14.30 Pôstne kázne na aktuálnu tému Odkaz sv. košických mučeníkov. Pôstne kázne bude viesť prof.
Peter Zubko, historik košického arcibiskupstva. Plagát je na výveske a webstránke!
5. Milodary – zbierky:
*** Na kostol:
*** Dnes je prvonedeľná zbierka na kostol. Jarná zbierka na charitu bude na budúcu 1. pôstnu nedeľu. Srdečná vďaka za vašu štedrosť!

