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Farské oznamy
3. veľkonočný týždeň
06.05. – 12.05. 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. 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.
3. Prípravný týždeň pred Jubileom Karmelského bratstva: V sobotu 11.5. 2019 oslavuje Bratstvo sv. škapuliara v Stropkove 350. výročie svojho
cirkevného schválenia. V tomto týždni budú aj ranné omše s úmyslom v Sanktuáriu, pretože tam je centrum Karmelskej úcty v Stropkove. V Sanktuáriu pred
večernou omšou o 17.00 bude modlitba ruženca aj Novéna k P. Márii Karmelskej. Počas „Prípravného týždňa“ budú na večerné omše prichádzať kňazi
a veriaci z okolitých farností: v pondelok Svidník, v utorok Duplín, v stredu Radoma, vo štvrtok Breznica a Turany n/O. V piatok po večernej omši bude
v Kaštieli – Múzeu otvorenie vernisáže výtvarnej súťaže „Panna Mária – matka všetkých detí“, ktorá z príležitosti tohto jubilea prebiehala v materských, na
základných a umeleckých školách v našom meste. Program Prípravného týždňa, ktorý vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v sobotu o 10.30, je na výveske.
Úmysel omše, ktorý je zobratý na sobotu dopoludnia, odslúži jeden z kňazov. Prosíme ochotné gazdinky z našej farnosti, aby pomohli nejakým zákuskom, či
koláčom pri príprave „agapé“ na sobotnú slávnosť. Zákusky a koláče môžete priniesť do KKD v piatok pred sv. omšou od 16.00 do 17.00. Pozývame vás,
bratia a sestry, osláviť okrúhle jubileum Bratstva sv. škapuliara a ďakovať za Božie milosti, ktoré nám stropkovská P. Mária vyprosuje!
4. Prézenty našej farnosti: Pre šírenie úcty k P. Márii Karmelskej ponúkame všetkých našich farníkov k zakúpeniu sviecu a magnetku s obrázkom
stropkovskej P. Márie Karmelskej, guličkové pero s novým názvom našej farnosti. Mnohí farníci nevedia, že od minulého roka je zmena názvu našej farnosti
na „Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov“. Cena pera a sviece je 1,-€ a magnetka 0,30€.
5. Upratovanie kostolov: Tento týždeň bude mesačné upratovanie kostolov v SP. Vo štvrtok po večernej omši upratuje Sanktuárium skupina č. 4. V piatok
o 9.00 upratuje kláštorný kostol skupina č. 4.
6. Milodary – zbierky na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť!
Dnes je zbierka na prvú nedeľu, ktorá je obetovaná na kostol. Na budúcu nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera - bude zbierka na kňazský seminár! Veľká
vďaka za vašu štedrosť!

