Program bohoslužieb
1. týždeň Pôstneho obdobia
11.03. – 17.03. 2019

DEŇ

SLÁVENIE

PONDELOK
11.03.

Féria v pôstnom
období

UTOROK
12.03.

Féria v pôstnom
období

STREDA
13.03.

Féria v pôstnom
období
(Pôstny deň - Kántry)

ŠTVRTOK
14.03.

Féria v Pôstnom
období

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

6.30

Féria v Pôstnom
období
(Kántry)

SOBOTA
16.03.

Féria v Pôstnom
období
(Kántry)

DRUHÁ PÔSTNA

INÉ
8.00 CZŠ
10.00 pohreb

18.00
6.30
18.00

18.00
6.30

18.00 KC + sv. omša
Rekolekcie - Kračúnovce

18.00

18.00 Lorinčík

6.30
Stretnutie – 1. sv. prijímanie

18.00

PIATOK
15.03.

NEDEĽA
17.03.

SANKTUÁRIUM

6.30
11.00 Nový Domov
19.00 Pôstny večer - Kaštieľ

18.00 KC + sv. omša
7.00
18.00
8.00
10.45

Jubileum – Košice
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 Kajúca pobožnosť
s Pôstnou kázňou
16.00 MsKS – výročie mesta

Farské oznamy
1. týždeň Pôstneho obdobia
11.03. – 17.03. 2019
1. Pôstne obdobie: *** 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. Prosíme vás,
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. *** Pôstne kázne: V Sanktuáriu budú od 1. do 4. pôstnej nedele o 14.30 Pôstne kázne na aktuálnu tému hrdinstva sv. košických mučeníkov. Pôstne kázne
bude viesť prof. Peter Zubko, historik košického arcibiskupstva. Plagát je na výveske a webstránke! *** Kántrový deň: Tento týždeň sú jarné kántrové dni – streda, piatok,
sobota – jeden je záväzný. Obsah: Príprava na pokánie a sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
2. Putovanie obrazu stropkovskej P. Márie: V rámci 350. výročia Karmelského bratstva v Stropkove v našej farnosti „putuje“ kópia milostivého obrazu Stropkovskej
Karmelskej P. Márie. Toto „24-hodinové putovanie obrazu“ symbolicky naznačuje „návštevu samej P. Márie v rodinách našej farnosti“, pri ktorej a s ktorou sa chceme
modliť k Nebeskému Otcovi. Kto by chcel prijať do svojho príbytku kópiu obrazu našej Karmelskej Matky, zapíšte sa v sakristii Sanktuária. Obraz P. Márie bude mať
rodina 24 hodín. Rodina, ktorá má obraz prinesie ho na večernú sv. omšu v Sanktuáriu, aby si ho mohla po omši prevziať ďalšia rodina, ktorá nasleduje. Týmto
„putovaním“ chceme priblížiť nebeskú Matku, P. Máriu našim rodinám a najmä mladej generácii. Rozpis rodín je na výveske a pripomenieme ho aj pri omšiach.
3. Pôstny večer v Kaštieli Stropkov: PSK, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov, Mesto Stropkov a RKFÚ vás všetkých pozývajú na Pôstny večer , ktorý bude
15.3. 2019 o 19:00 v Kaštieli Stropkov na tému: Zážitky z Panamy – Svetové dni mládeže 2019. So svojimi zážitkami zo SDM sa s nami podelia dp. Jozef Spišák a naše
farníčky, ktoré boli na SDM v Paname. O hudobný doprovod sa postará ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Srdečne vás pozývame.
4. Veľkonočná sv. spoveď 2019: Na výveske aj na webstránke je rozpis Veľkonočnej sv. spovede 2019. Naplánujme si čas a dobre sa pripravme na sv. zmierenia.
V Sanktuáriu sa po spovedi nedáva prijímanie, pretože je nedeľa!!!
5. Oznam CZŠ Stropkov: Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov pozýva predškolákov a ich rodičov na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia
v priestoroch školy v dňoch 13. a 20. marca 2019 v čase od 13:00 do 17:00 hod. Tieto dni sú určené nielen tým, ktorí sú rozhodnutí pre našu školu, ale aj tým, ktorí stále
váhajú s výberom školy pre svoje dieťa. Využite túto nezáväznú príležitosť prezrieť si priestory školy, porozprávať sa s vedením a pedagógmi školy, ale hlavne vyskúšať
zručnosti detí potrebné k zápisu do 1. ročníka.
6. Poďakovanie – farnosť KVP: Na výveske je ďakovný list nášho rodáka, dp. Petra Sykoru, farára v Košiciach – sídl. KVP, za milodar pri predaji vianočných oplátok
(spolu 745,60€). Ešte raz v jeho mene srdečná vďaka!
7. Stretnutie s prvoprijímajúcimi a ich rodičmi: Vo štvrtok 14.3. 2019 po večernej detskej omši bude v Sanktuáriu stretnutie s rodičmi a deťmi, ktoré sa pripravujú na 1.
sv. prijímanie. Prosíme, aby bol na tomto stretnutí aspoň jeden z rodičov.
8. Milodary – zbierky:
*** Na kostol: P. Boh zaplať za milodary!
*** Dnes – na 1. pôstnu nedeľu - je jarná zbierka na charitu. Veľká vďaka za vašu štedrosť!

