Program bohoslužieb
17. týždeň v Cezročnom období
29.07. – 04.08. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

PONDELOK
29.07.

sv. Marta
spomienka

17.00 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

UTOROK
30.07.

bl. Zdenka Cecília
Šelingová, panna a muč.
spomienka

17.00 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

STREDA
31.07.

sv. Ignác z Loyoly, kňaz
spomienka

17.00 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

ŠTVRTOK
01.08.

Sv. Alfonz Mária de
Liguori, biskup a uč. C.
Spomienka

15.00
spoveď + adorácia
18.00

6.00 spoveď
6.30

PIATOK
02.08.

Féria
Prvý piatok – Porciunkula

6.00 sv. spoveď
6.30

18.00

SOBOTA
03.08.

P. Mária v sobotu
/
vigília nedele

NEDEĽA
04.08.

18.
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00
Fatimská + omša
11.00 sv. krstu
15.00
sobáš s omšou
7.30
10.30
11.30 sv. krstu
18.00

BAŇA

CHOTČA

INÉ

17.00 spoveď
18.00
17.15 spoveď
18.00

10.30 pohreb

17.00

18.15

15.30
otvorenie jarmoku

9.30

8.00

14.30 pobožnosť

18.00

9.00

Vysvetlivky: Čas sv. omše je písaný tučným písmom; adorácia, sv. spoveď, krst, pohreb a iné pobožnosti, či akcie sú písané kurzívou.

Farské oznamy
17. týždeň v Cezročnom období
29.07. – 04.08. 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. Prvopiatkový týždeň - zmena: V prvopiatkovom týždni spovedáme v Chotči v pondelok od 17.00, na Bani v utorok od 17.15, v kláštornom kostole 1/2
hodiny pred omšou, v Sanktuáriu pondelok až streda od 17.00 a vo štvrtok od 15.00 počas adorácie. Na Prvý piatok začína v Stropkove jarmok (na námestí
pri Sanktuáriu bude prebiehať kultúrny program) a preto v piatok nebude spoveď a adorácia! Sv. omše v piatok budú zmenené: ranná omša bude o 6.30
v Sanktuáriu a v kláštore bude večerná omša o 18.00. V sobotu bude fatimská sobota s omšou v Sanktuáriu o 7.00 a večerná omša bude v kláštornom
kostole o 18.00. Úmysly sv. omší sa prenesú z kláštora do Sanktuária a opačne!
3. Porciunkulové odpustky: Každoročne 2. augusta môžeme získať vo všetkých bazilikách minor, katedrálnych, farských a františkánskych kostoloch
odpustky „Porciunkuly“. Predpísaným skutkom je návšteva kostola s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť
tri tradičné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
4. Detský tábor: Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko a mladí z našej farnosti organizujú letný tábor detí na Bukovej Hôrke od 19.8. do 23.8.2019.
Príspevok pre člena eRka je 30,-€ a pre nečlenov eRka 40,-€. Prihlášky sú v sakristií Sanktuária alebo kláštorného kostola. Prihlásite sa do 31.7.2019.
5. Jubileum sv. košických mučeníkov: V sobotu 7.9. 2019 budeme sláviť 400. výročie mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov v katedrále sv. Alžbety
v Košiciach, spojené so septembrovou Fatimskou sobotou. Srdečne vás pozývame do našej katedrály na toto slávenie. Nahlásiť sa môžete u p. Márie Lehockej.
Poplatok za autobus je 6,-€.
6. Národný pochod za život 2019: V nedeľu 22.9. 2019 bude v Bratislave Národný pochod za život. Poďme ukázať svoj kresťanský postoj k vážnym
kultúrno-etickým otázkam manželstva, rodiny, výchovy detí a celkovej ochrany i úcty k životu. Plánujeme objednať autobus na NPzŽ. Už teraz sa môžete
prihlásiť p. Márie Lehockej. Vieme, že cestovné náklady na autobus do Bratislavy nie sú malé a preto chceme poprosiť o finančnú podporu pre tých, ktorí
pôjdu na NPzŽ, aby sme znížili cestovné náklady. Chápeme, že nie len vekovo starší, ale aj mnohí iní majú jasný kresťanský postoj k ochrane života, no
z rozličných dôvodov nepôjdu do Bratislavy. Svoj milodar môžete vložiť do pokladničky pri oltári P. Márie Škapuliarskej. Vopred P. Boh zaplať za každý
milodar všetkým, ktorí síce nemôžu ísť na NPzŽ, ale ho podporia!
7. Milodary – zbierky na kostol: Veľká vďaka za štedrosť!
www.rkfustropkov.sk
kontakt na kostolníka: 0949 279 973

