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9.30

8.00

18.00

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

12.00 krst Kapušany LM

Farské oznamy

6. veľkonočný týždeň
27.05. – 02.06. 2019
1. Relikvie sv. košických mučeníkov v Stropkove: Od stredy 29.5. do soboty 1.6. 2019 budú v našej farnosti relikvie sv. košických mučeníkov. V tieto dni
bude bohoslužobný program len v Sanktuáriu, okrem prikázaného sviatku vo štvrtok, kedy budú sv. omše aj vo filiálnych kostoloch (Kláštor 6.30; Baňa
18.00; Chotča 18.00). Hodinu pred rannou a večernou omšou bude v Sanktuáriu modlitba ruženca s Májovými litániami a Novénou k sv. košickým
mučeníkom. Pozývame všetkých uctiť si našich hrdinov viery a na ich orodovanie vyprosiť si Božie milosti a aj získať úplné odpustky.
2. Prosebné dni: Nasledujúce tri dni týždňa – po, ut, st – budú prosebnými dňami. Záväzný je jeden z nich. Obsahom týchto prosebných dní je prosba za
úrodu.
3. Bezprostredná príprava k 1.SvP: Na budúcu nedeľu 2.6. 2019 o 10.30 bude slávnosť 1. sv. prijímania pre deti ZŠ 1 a ZŠ 3. V pondelok 27.5. 2019
od 14.30 – 17.00 pozývame rodičov aj so svojim prvoprijímajúcim dieťaťom (platí to pre všetky prvoprijímajúce deti) do kláštorného kostola vybrať si šaty
k 1SvP. Nezabudnime na poplatok 10,- € (požičanie, vyžehlenie, pranie šiat). V sobotu od 9.00 do 10.30 je 1. sv. spoveď detí. Rodičov, krstných rodičov a
príbuzných prosíme, aby sa vyspovedali pred sv. omšami počas týždňa. Spoločný nácvik pre deti prvého termínu 1.SvP bude v stredu a v piatok po sv. omši.
Účasť je nutná!!!
4. 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!
5. Turíčna novéna v Gaboltove: V pondelok 3.6. 2019 má náš dekanát na starosti modlitbový program Turičnej novény v Mariánskom sanktuáriu
v Gaboltove. Spolu z veriacimi pôjde dp. kaplán Lukáš. Kto by mal záujem, nahláste sa najneskôr do nedele u Ing. Slávky Kitľanovej. Odchod autobusu je
o14.30 od fary. Poplatok je 6,-€.
6. Úmysly sv. omši VII. – IX. 2019: Úmysly sv. omši na mesiace júl, august a september budeme brať od utorka 4.6. 2019 po sv. omšiach.
7. Master v teológií manželstva a rodiny: Teologická fakulta KU v Košiciach ponúka už dva roky program Master v teológii manželstva a rodiny. Je to
dvojročný akademický program, ktorý slúži na formáciu kňazov, manželov a zasvätených s cieľom rozvoja pastorácie rodín v našich farnostiach. Garantom
programu je o. biskup Marek Forgáč, lektormi sú kňazi a manželia aktívni v pastorácii rodín zo SR i zahraničia. Chceme pozvať k zapojeniu sa do tohto
programu perspektívne a formované manželské páry, ktoré chcú pomáhať vo farnosti pri pastorácií manželov a snúbencov. Prihláste sa u niektorého z kňazov.
8. Milodary – zbierky na kostol:.
Srdečná vďaka za štedrosť! Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Vďaka za každý milodar!

