Program bohoslužieb
7. veľkonočný týždeň
03.06. – 09.06. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

PONDELOK
03.06.

sv. Karol Lwanga a spol.,
mučeníci
spomienka

UTOROK
04.06.

Veľkonočná féria
(Kántry)

STREDA
05.06.

sv. Bonifác, biskup a muč.
spomienka

ŠTVRTOK
06.06.

Veľkonočná féria

PIATOK
07.06.

Veľkonočná féria /
Prvý piatok (Kántry)

SOBOTA
08.06.

Veľkonočná féria
(Kántry)

NEDEĽA
09.06.

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

INÉ

6.30
8.00 CZŠ
Turičná novéna v Gaboltove
19.00 Stretnutie FER

18.00
6.30
sv. spoveď
18.00

18.00
6.30

13.30 DSS – krst dospelého
Nácvik obradu 1.SvP

18.00
6.30
sv. spoveď
18.00

18.00
6.30

NEDEĽA ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO TURÍCE

11.00 Nový Domov
15.00 adorácia + spoveď
18.00
7.00
9.00 – 1. sv. spoveď
11.00 sv. krstu
18.00
8.00
10.30 – 1. sv. prijímanie

18.15

17.00

Nácvik obradu 1.SvP

17.00 Nemocnica
6.30
9.30

18.00

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

8.00

Farské oznamy

7. veľkonočný týždeň
03.06. – 09.06. 2019
1. Sobáše v Sanktuáriu: Verejne oznamujeme a prosíme, aby sa pri sobášoch v Sanktuáriu a ostatných kostoloch našej farnosti nepoužívali konfety, nasýpali
lupienky, ryža atď., pretože toto nepatrí do chrámu. Na čistote chrámu predsa má záležať každému, aj svadobčanom!!!!
2. Turíčna novéna v Gaboltove: V pondelok 3.6. 2019 náš dekanát vedie modlitbový program Turičnej novény v Mariánskom sanktuáriu v Gaboltove. Spolu
z prihlásenými veriacimi pôjde dp. kaplán Lukáš. Ešte je možné nahlásiť sa u Ing. Slávky Kitľanovej. Odchod autobusu je o 15.30 od fary. Poplatok je 6,-€.
3. Letné kantrové dni: V tomto týždni sú letné kántrové dni – streda, piatok, sobota – jeden je záväzný. Obsahom týchto dní sú prosby za jednotu kresťanov
a za duchovné povolania.
4. Úmysly sv. omši júl – september 2019: Úmysly sv. omši na mesiace júl, august a september budeme brať od utorka 4.6. 2019 po sv. omšiach. Pozor,
jedna dôležitá zmena: v utorok a stredu berieme úmysly poďakovania za životné a manželské jubilea a úmysly na 1. výročie smrti, pretože tieto majú
prednosť. Od štvrtka budeme brať aj na ostatné úmysly.
5. Prvý piatok - sv. spoveď: 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 17.30. Ukončenie adorácie s eucharistickým požehnaním bude o 17.45. Prosíme,
nenechávajte si spoveď až na piatok!!! Prvopiatková spoveď nahlásených chorých bude ako každý mesiac.
6. Bezprostredná príprava k 1.SvP: Na budúcu nedeľu 9.6. 2019 o 10.30 bude slávnosť 1. sv. prijímania pre deti ZŠ 2, CZŠ a našich detí z Bukoviec.
Slávnosť 1. SvP je slávnosťou celej farskej rodiny, preto omša v kláštore o 9.30 nebude. Pozývame Vás na sv. omšu 1.SvP. 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 k 1.SvP bude
v stredu a v piatok po sv. omši. Prosíme, rezervujte si čas na nácvik!!!
7. Milodary – zbierky na kostolSrdečná vďaka za štedrosť! Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Veľká vďaka za každý milodar!
Dnes , na prvú nedeľu v mesiaci, bude v Sanktuáriu popoludňajšia pobožnosť a stretnutie RB o 14.30.

