Program bohoslužieb
2. týždeň Pôstneho obdobia
18.03. – 24.03. 2019
DEŇ
PONDELOK
18.03.
UTOROK
19.03.
STREDA
20.03.

SLÁVENIE

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

6.30

8.00 CZŠ
13.00 pohreb

Féria v pôstnom období
18.00
SV. JOZEF, ŽENÍCH
P. MÁRIE
16.00
slávnosť
18.00

INÉ

6.30
17.00

18.00

6.30

Féria v pôstnom období
(Pôstny deň)

13.30 DSS
18.00 KC + sv. omša

ŠTVRTOK
21.03.

Féria v Pôstnom
období

PIATOK
22.03.

Féria v Pôstnom
období

SOBOTA
23.03.

Féria v Pôstnom
období

NEDEĽA
24.03.

TRETIA PÔSTNA

6.30
18.00
6.30
11.00 Nový Domov
18.00 KC + sv. omša
7.00
11.00 sv. krstu
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
2. týždeň Pôstneho obdobia
18.03. – 24.03. 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.
2. Pôstne stredy & Pôstne kázne & Krížová cesta: 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. 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! 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. 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 vo férie pred sv. omšou v týždni o 18.00.
3. Výročie mesta Stropkov: Mesto Stropkov nás dnes - 17.3. 2019 o 16.00 - pozýva na oslavy 615. výročia prvej písomnej zmienky o meste Stropkov
v divadelnej sále kultúrneho strediska. Všetci sme srdečne pozvaní. Vstup je voľný!
4. Pôstny večer v Kaštieli Stropkov: PSK, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov, Mesto Stropkov a RKFÚ všetkých pozývajú na Pôstny večer
v Kaštieli Stropkov, dňa 22.3. 2019 o 19:00 na tému: Sakrálne národné kultúrne pamiatky v Stropkove. Historickým skvostami Stropkova nás prevedie Mgr.
Ľuboš Šmajda, historik mesta Stropkov. O hudobný doprovod sa postará ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Všetci sme pozvaní.
5. 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!!!
6. 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 20.3. 2019 v čase od 13:00 do 17:00. Tieto dni sú určené nielen tým, ktorí sú rozhodnutí pre našu školu, ale aj
tým, ktorí stále váhajú s výberom školy pre svoje dieťa. Príďte si pozrieť priestory školy, porozprávať sa s vedením a pedagógmi školy, ale hlavne vyskúšať
zručnosti detí potrebné k zápisu do 1. ročníka.
7. Milodary – zbierky:
*** Na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť!
*** Jarná zbierka na charitu: Veľká vďaka za vašu štedrosť!

