Program bohoslužieb
5. veľkonočný týždeň
20.05. – 26.05. 2019
DEŇ
PONDELOK
20.05.

SLÁVENIE

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

INÉ

6.30
Veľkonočná féria

CZŠ k bl. Anke – Vysoká n/U.
18.00

UTOROK
21.05.

6.30
Veľkonočná féria
18.00

STREDA
22.05.

6.30
11.00 – vyhodnotenie VO

Veľkonočná féria
18.00

ŠTVRTOK
23.05.

Veľkonočná féria

Pieseň pre Sv. Otca

8.30
18.00

PIATOK
24.05.
SOBOTA
25.05.
NEDEĽA
26.05.

19.00 Stretnutie – Relikvia + FS

18.00

18.00
6.30

Veľkonočná féria

Veľkonočná féria

6. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

11.00 Nový Domov

Novéna k sv. košickým mučeníkom

19.00 Krstná príprava

18.00
7.00
11.00 sv. krstu
18.00
8.00
10.45
11.45 sv. krstu
18.00

MIKE 2019 - Prešov

6.30
9.30

9.30

www.rkfustropkov.sk
kontakt na kostolníka: 0949 279 973

8.00

Propedeutický ročník
LM – odpust Milpoš

Farské oznamy

5. veľkonočný týždeň
20.05. – 26.05. 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. Pieseň pre Sv. Otca: Vo štvrtok 23.5. 2019 nás pozýva CZŠ sv. Petra a Pavla na 24. ročník súťaže kresťanských piesní katolíckych škôl košickej
arcidiecézy Pieseň pre Svätého Otca. Program začne sv. omšou o 8.30 a bude pokračovať v divadelnej sále KS. Ranná sv. omša v kláštore nebude. Úmysel
rannej omše z kláštora sa presúva do Sanktuária o 8:30. Srdečne pozývame všetkých veriacich!
3. Krstná príprava: V piatok o 19.00 bude na fare krstná príprava (CIC 1983 can. 851, §2). Pozývame rodičov a krstných rodičov už pred narodením
dieťatka!
4. Novéna k sv. košickým mučeníkom: Od 29.5. do 1.6. 2019 budú v našej farnosti relikvie sv. košických mučeníkov. V piatok 24.5. 2019 sa začína
v Sanktuáriu Novéna k sv. košickým mučeníkom, ktorú sa budeme medliť po modlitbe ruženca pred každou sv. omšou.
5. MIKE 2019: V sobotu 25. mája sa pri kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku III. v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE.
Stretnutie sa začne sv. omšou, po ktorej sa môžu miništranti tešiť na rozhovor s otcom biskupom Mons. Marekom, tombolu, súťaže, guľáš a prekvapenie.
Miništranti nech prídu v športovom oblečení. Keďže p. kaplán Dominik ide s našimi miništrantmi na MIKE 2019, v sobotu omša v nemocničnej kaplnke
nebude.
6. Časopis „Slovo+“: Na stolíku v našich kostoloch ponúkame nové číslo časopisu Slovo+, v ktorom nájdete rozhovor s majstrom Európy Jánom Volkom
o viere, životný príbeh svätých rodičov sv. Terezky z Lisieux, tému „Prečo potrebujeme v Bruseli kresťanov“ a iné podnetné články. Veľmi odporúčame pre
osobný duchovný rast.
7. Fatimská sobota – Obišovce: Júnovú fatimskú sobotu 1.6. 2019 v Obišovskom Sanktuáriu má na starosti náš dekanát. Prijmite pozvanie našich otcov
biskupov do Obišoviec. Odchod autobusu bude v sobotu o 7.00 od kaštieľa. Nahláste sa čím skôr u p. Márie Lehockej. Poplatok na autobus 6,-€. Srdečne vás
pozývame!
8. Milodary :Veľká vďaka za vašu štedrosť!

