Program bohoslužieb
18. týždeň v Cezročnom období
05.08. – 11.08. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

PONDELOK
05.08.

Féria

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

UTOROK
06.08.

Premenenie Pána
sviatok

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

STREDA
07.08.

Féria

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

ŠTVRTOK
08.08.

Sv. Dominik, kňaz
spomienka

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

PIATOK
09.08.

sv. Terézia Benedikta od
Kríža, panna a muč.,
patrónka Európy
sviatok

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

SOBOTA
10.08.

sv. Vavrinec, diakon
a muč.
sviatok

7.00
11.00 sv. krstu
18.00

NEDEĽA
11.08.

19. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.30
10.30
18.00

9.00

BAŇA

CHOTČA

INÉ
10.00 pohreb
14.30 pohreb

18.00

17.15

11.00 Nový Domov

8.00

9.30

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

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

Farské oznamy
18. týždeň v Cezročnom období
05.08. – 11.08. 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. Celoslovenská púť mužov 2019 – Gaboltov: V predstihu oznamujeme, že v nedeľu – 18.8. 2019 – bude v Gaboltove celoslovenská púť mužov. Program
je na výveske. Veľmi odporúčame našim mužom s rodinami.
3. 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,-€.
4. Národný pochod za život 2019 - podpora: 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 nepôjdu na NPzŽ, ale ho podporujú!
5. Projekt podporený z PSK – poďakovanie: Naša farnosť sa v roku 2018 uchádzala o finančnú podporu pre naše Sanktuárium v rámci výzvy Prešovského
samosprávneho kraja – Program 2 „Kultúra“ – Podpora mariánskych pútnických miest v Prešovskom samosprávnom kraji. Pri podaní našej žiadosti na túto
výzvu PSK sme boli úspešní a bola nám odsúhlasená finančná pomoc vo výške 34 500,-€. Od októbra 2018 sa začali prípravné práce na realizáciu tohto
projektu, ktoré spočívali v príprave projektovej dokumentácie, zabezpečení archeologického výskumu, potrebných odborných posudkov, vyjadrení a povolení
od Krajského pamiatkového úradu Prešov atď.. K samotnej realizácií prác sme pristúpili od mája 2019. V mene veriacich našej farnosti chcem sa, aj takto
v bohoslužobných oznamoch, poďakovať poslancom PSK na čele s predsedom PSK PaedDr. Milanom Majerským, PhD. za finančnú podporu
rekonštrukcie farského kostola - Diecéznej svätyne v Stropkove. Táto dotácia bola použitá na vonkajšie odvodenie budovy nášho Sanktuária a rekonštrukciu
sociálneho zariadenia v kostole. Predstavitelia PSK touto podporou ukázali svoju úctu k duchovným a historickým koreňom nášho kraja.
6. Milodary – zbierky:
- na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť!
- prvá nedeľa: dnes je prvonedeľná zbierka na kostol. P. Boh zaplať za každý milodar na podporu našich kostolov!

