Program bohoslužieb
14. týždeň v Cezročnom období
08.07. – 14.07. 2019
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STROPKOVSKÁ PÚŤ
K PANNE MÁRII ŠKAPULIARSKEJ 2019
Plagát s programom púte je na výveske a našej webovej stránke!
www.rkfustropkov.sk
kontakt na kostolníka: 0949 279 973

Farské oznamy
14. týždeň v Cezročnom období
08.07. – 14.07. 2019
1. Úplné odpustky: V tomto jubilejnom roku - 400. výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov - môžeme získať, 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. Zmena času nedeľných omší: Od 1. júla je zmena času nedeľných sv. omší takto: Sanktuárium - 7.30; 10.30; 18.00, kláštorný kostol - 9.00. Čas omší na
filiálkach sa nemení (8.00 alebo 9.30). Cez víkend 13. – 14.7. 2019 je odpust Škapuliarskej PM. Program bohoslužieb je zmenený.
3. Informácie - Odpust P. Márie Škapuliarskej: Na výveske a našej webstránke je plagát s programom odpustovej slávnosti P. Márie Škapuliarskej v
Stropkove. Novéna k PM Škapuliarskej, ako duchovná príprava pred odpustom, pokračuje v Sanktuáriu pred večernou omšou. **V stredu 10.7. 2019 po
večernej omši bude v Sanktuáriu organizačné stretnutie pred odpustom. Pozývame členov FER, kostolníkov, starších miništrantov, kantorov, pomocníčky z
RB, kvetinárky a tých, čo chcú pomôcť pri odpuste. **Vo štvrtok 11.7. 2019 po večernej omši prosíme všetky prihlásené skupinky o pomoc pri upratovaní
Sanktuária. **Z príležitosti jubilea Bratstva sv. škapuliara a aj odpustu PM Škapuliarskej bude v piatok 12.7. 2019 po večernej omši o 19.00 v Múzeu Kaštieľ
Stropkov vernisáž výstavy „ Svet očami viery“, ktorá potrvá do 5.8. 2019. Plagát je na webstránke. V mene organizátorov výstavy všetkých srdečne
pozývame. **Sobotný program odpustu je skrátený a bude prebiehať v Sanktuáriu, nakoľko po prácach je okolo kostola čerstvá hlina a v prípade dažďa hrozí
blato, resp. v sparne prašnosť. Ranná nedeľná omša je v kostole a bude s formulárom Pri výročí konsekrácie kostola. Slávnostná sv. omša, ktorú bude
celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup, bude na námestí SNP. **Chceme poprosiť naše obetavé gazdinky o pomoc pri príprave
odpustového agapé. Vopred ďakujeme, že svojím zákuskom alebo koláčom pridávate aj ľudský a spoločenský rozmer odpustu. Koláče a zákusky môžete
priniesť v sobotu večer od 19.00 do KKD. Za akúkoľvek angažovanosť a pomoc pri odpuste od srdca, Pán Boh zaplať!
4. Púť Bratstva sv. Škapuliara: Pripomíname, že v sobotu 27.7. 2019 bude celoslovenské stretnutie členov Bratstva sv. Škapuliara na Starých Horách. Čím
skôr sa prihláste (najneskôr do 12.7. 2019) a zaplaťte poplatok za autobus 15,-€ u p. Márie Lehockej.
5. Milodary – zbierky:
na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť!
Dnes je zbierka na prvú nedeľu, ktorá je obetovaná na podporu kostola. Veľká vďaka za vašu štedrosť!

