Program bohoslužieb
3. týždeň Pôstneho obdobia
25.03. – 31.03. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

PONDELOK
25.03.

ZVESTOVANIE
PÁNA
slávnosť

UTOROK
26.03.

Féria v pôstnom
období

STREDA
27.03.

Féria v pôstnom
období
(Pôstny deň)

ŠTVRTOK
28.03.

Féria v Pôstnom
období

PIATOK
29.03.

Féria v Pôstnom
období

SOBOTA
30.03.

Féria v Pôstnom
období

NEDEĽA
31.03.

ŠTVRTÁ PÔSTNA
Laetare – Nedeľa
radosti

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

6.30
18.00

INÉ
8.00 CZŠ

18.00

18.00

6.30

LM - Formačný deň Košice

18.00
6.30
Celodenná farská poklona
18.00 KC + sv. omša
6.30
18.00
6.30
11.00 Nový Domov
19.00 Pôstny večer - Kaštieľ

18.00 KC + sv. omša
7.00
18.00
8.00
10.45

Metodický deň - Prešov
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

9.15 Malý Šariš - LM
14.30 Kajúca pobožnosť
s Pôstnou kázňou

Farské oznamy
3. týždeň Pôstneho obdobia
25.03. – 31.03. 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. Deň počatého dieťaťa: Každoročne je 25. marec, okrem slávnosti Zvestovania Pána, aj Dňom počatého dieťaťa. Svoju vďačnosť za dar života môžete
vyjadriť aj tým, že si pripneme bielu stužku, ktorú Vám ponúknu spolu s letákom a malou sladkosťou dobrovoľníci z CZŠ sv. Petra a Pavla pri odchode zo sv.
omše v kláštornom kostole o 9.30 a v Sanktuáriu o 10.45. Okrem toho prijmite aj letáčik Fóra života, ktorý informuje o tomto sviatku.
3. Pôstne stredy & Pôstne kázne: 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 vedie prof. Peter Zubko, historik košického arcibiskupstva. Plagát je na výveske
a webstránke!
4. Celodenná farská poklona: V stredu 27.3. 2019 je v Sanktuáriu celodenná farská poklona. Ranná omša aj s úmyslom sa presúva do Sanktuária. Po nej
bude vyložená Sv. Oltárna k poklone. Pri tejto celodennej adorácii sa modlíme za našu košickú arcidiecézu. Prosíme členov Ružencového bratstva
o zabezpečenie stálej prítomnosti pred Oltárnou Sviatosťou. Rozpis Ruži je na výveske.
5. 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 29.3. 2019 o 19:00 na tému: Karmel zblízka a zďaleka a jeho pútnický rozmer. Ako sprievodca na ceste výstupu na Horu Karmel,
v biblickom chápaní na horu krásy a kypriaceho života nás bude sprevádzať doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. . O hudobný doprovod sa postará ZUŠ F.
Veselého v Stropkove. Všetci sme pozvaní.
6. Zmena času: Pripomíname, že v noci z 30.3. na 31.3. 2019 sa mení čas na letný. O 2.00 si hodiny posúvame dopredu na 03.00.
7. 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!!!
8. Milodary (zbierky) na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť!

