Program bohoslužieb
2. veľkonočný týždeň
29.04. – 05.05. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

PONDELOK
29.04.

sv. Katarína Sienská,
panna a uč. Cirkvi,
patrónka Európy
sviatok

UTOROK
30.04.

BAŇA

CHOTČA

INÉ

6.30
8.00 CZŠ
18.00
6.30
17.15 spoveď
18.00

18.00
sv. Jozef, robotník
ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK
02.05.

sv. Atanáz, biskup
a uč. C.
spomienka

PIATOK
03.05.

sv. Filip a Jakub,
apoštoli
sviatok

NEDEĽA
05.05.

KLÁŠTOR

Veľkonočná féria

STREDA
01.05.

SOBOTA
04.05.

SANKTUÁRIUM

Veľkonočná féria

3. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

19.00 spísanie zápisnice

6.30
18.00
6.30
17.00 spoveď
18.00

18.00
6.30
15.00 adorácia + spoveď
18.00
7.00 Fatimská sobota
14.00 sobáš
15.00 sobáš
16.00 sobáš
18.00
8.00
10.45
12.00 sv. krstu
18.00

11.00 Nový Domov
17.00

18.15

17.00 Nemocnica
6.30
9.30

8.00

9.30

14.30 pobožnosť

Farské oznamy

2. veľkonočný týždeň
29.04. – 05.05. 2019
1. Úplné odpustky: V jubilejnom roku 400. výr. mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov 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/389-uplne-odpustky-kosicki-mucenici.html
a výveske.
2. Sv. spoveď - Prvý piatok: Na Bani spovedáme v utorok od 17.15, v Chotči vo štvrtok od 17.00. Kláštor – pol hodiny pred omšou. Sanktuárium –
pondelok až štvrtok od 17.00 hod., v piatok od 15.00 počas adorácie do 17.00!!! Prosíme, nenechávajte si spoveď až na piatok!!! Prvopiatková spoveď
nahlásených chorých bude ako každý mesiac.
3. Májová pobožnosť: V mesiaci máj budú Májové pobožnosti s Litániami k Panne Márii v bežné dni týždňa v kláštornom kostole ráno pri modlitbách pred
omšou, v Sanktuáriu o 18.00 s kňazom (spievané litánie). Na filiálkach každý večer a pred omšou s kňazom o 18.00. V nedeľu a prikázané sviatky budú
Litánie k Panne Márii s Májovou modlitbou po ruženci pred omšou.
4. Novéna k P. Márii Karmelskej & Prípravný týždeň: V sobotu 11.5. 2019 oslavuje Bratstvo sv. škapuliara v Stropkove 350. výročie svojho cirkevného
schválenia pápežom Klementom IX. Vo štvrtok 2.5. začne Novéna k P. Márii Karmelskej, ktorá bude v Sanktuáriu pred večernými sv. omšami. Zároveň je na
výveske program Prípravného týždňa pred oslavou tohto jubilea.
5. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Vo štvrtok po detskej omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosíme o účasť aspoň jedného z
rodičov, aby sa dohodli niektoré organizačné záležitosti!
6. Stretnutie s rodičmi birmovancov pred birmovkou: V piatok po večernej omši bude krátke stretnutie s rodičmi kandidátov na birmovku a po tomto
stretnutí bude kontrolná písomka. Keďže chceme predísť prípadným dezinformáciám, prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov!
7. Milodary – zbierky na kostol:
Veľká vďaka za vašu štedrosť! Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na kostol. Ďakujeme za každý milodar! Prvonedeľná pobožnosť bude o 14.30.
www.rkfustropkov.sk
kontakt na kostolníka: 0949 279 973

