Program bohoslužieb

5. týždeň Pôstneho obdobia
08.04. – 14.04. 2019

DEŇ

SLÁVENIE

PONDELOK
08.04.

Féria v pôstnom
období

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

INÉ

6.30
LM – CZŠ Prešov
18.00
6.30

UTOROK
09.04.

Féria v pôstnom
období

STREDA
10.04.

Féria v pôstnom
období
(Pôstny deň)

ŠTVRTOK
11.04.

Féria v Pôstnom
období

17.00 VN spoveď - Baňa
18.00

18.00
6.30

18.00 KC + sv. omša
6.30

8.00 VN spoveď chorých
16.00 VN spoveď - Chotča

18.00
6.30

PIATOK
12.04.

Féria v Pôstnom
období

SOBOTA
13.04.

Féria v Pôstnom
období

NEDEĽA
14.04.

18.00
11.00 Nový Domov
15.30 VN spoveď – N. Olšava
19.00 VN spoveď - Sítnik
VN spoveď: 7.30 Breznica; 9.00 Turany
n/O.; 10.30 N. Kelča
14.00 Kračúnovce; Giraltovce

18.00 sv. omša + KC
6.30

KVETNÁ
NEDEĽA – nedeľa
utrpenia Pána

18.00
8.00
10.45

17.00 Nemocnica
6.30
9.30

9.30

8.00

14.30 VN spoveď - Stropkov

18.00

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

Farské oznamy
5. týždeň Pôstneho obdobia
08.04. – 14.04. 2019
1. VN spoveď & spoveď chorých & kancelária: Na výveske aj na našej webstránke je rozpis Veľkonočnej sv. spovede 2019 v Stropkove, na našich
filiálkach a aj vo farnosti Breznica a Turany n/O s filiálkami, kde tiež spovedáme. Veľkonočná spoveď chorých, ku ktorým nechodíme na Prvé piatky, bude
vo štvrtok 11.4. 2019 od 8.00 hod. ráno. Nahláste ich čím skôr v sakristii Sanktuária. Z dôvodu predveľkonočného spovedania od nasledujúceho týždňa a aj vo
Veľkom Týždni kancelária FÚ nebude. Ďakujeme za pochopenie.
2. Upratovanie kostolov: Veľké predveľkonočné upratovanie kláštorného kostola bude v piatok od 9.00. Upratovanie Sanktuária bude v sobotu po večernej
omši. Prosíme všetkých ochotných farníkov, ktorí sa prihlásili na upratovanie a aj iných obetavých farníkov (mladých), aby prišli pomôcť. Vopred ďakujeme!
3. Kvetná nedeľa: Veľký týždeň začína Kvetnou nedeľou. Požehnanie ratolestí – bahniatok bude pri sv. omšiach Kvetnej nedele v Sanktuáriu o 8.00 a 10.45,
v kláštornom kostole 6.30 a 9.30 a na filiálkach.
4. ADSM 2019: V sobotu 27.4.2019 (t.j sobota po Veľkej noci) je Arcidiecézne stretnutie mladých v Sabinove. Pozývame mladých našej farnosti od 8.roč.,
aby sa čím skôr nahlásili u p. kaplána Dominika osobne alebo v sakristii Sanktuária. Poplatok za autobus spolu so vstupným je 8,-€. Informácie sú na
webstránke http://www.premladez.sk/index.php/nase-aktivity/adsm/447-arcidiecezne-stretnutie-mladeze-adsm .
5. Zápis do 1. roč. CZŠ: CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove oznamuje, že slávnostný zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 bol 6. apríla 2019
(sobota). Po tomto termíne zápis pokračuje do 30. apríla 2019 v kancelárii školy. Do školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do
školského obvodu a na jeho vierovyznanie, rodičia však musia súhlasiť s výchovným programom školy. Nárok na preplácanie dopravného majú žiaci zo
všetkých okolitých dedín. Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
6. Pohreb & pohrebná omša v SP: Od 1. apríla budú pohrebné obrady takto: ak si rodina žiada pohreb so sv. omšou, pohrebná omša bude hodinu pred
pohrebom. Pred pohrebnou omšou budú modlitby za nebohého (nebohú) v kostole. V Dome nádeje budú modlitby pri rakve v dňoch pred pohrebom po
dohode, a to o 16.00 alebo o 19.00. Pripomíname, že pohrebná sv. omša nemá byť preto, že zosnulý chodil do kostola a preto chceme pohreb s omšou.
Pohrebnou omšou chceme vyprosovať Božie milosrdenstvo pre zosnulého a preto je vhodné, aby sa príbuzní (ak nemajú kanonickú prekážku) vyspovedali
a obetovali sv. prijímanie s omšou za zosnulého. Je frustrujúco smutné, keď na pohrebe ani najbližšia rodina nejde na sv. prijímanie, pretože už nepraktizujú
vieru. Pohrebné omša sa nesmie stať folklórom! Ďakujeme za pochopenie.
7. Milodary – zbierky na kostol: Veľká vďaka za štedrosť! Dnes je prvonedeľná zbierka na kostol. Dnes je o 14.30 KC a po nej výmena ružencových
tajomstiev. Veľká vďaka za vašu štedrosť!

