Program bohoslužieb
21. týždeň v Cezročnom období
26.08. – 01.09. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

INÉ

PONDELOK
26.08.

Féria

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

UTOROK
27.08.

sv. Monika
spomienka

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

STREDA
28.08.

sv. Augustín, biskup a uč. C.
spomienka

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

Duchovné cvičenie CZŠ - Augustineum

ŠTVRTOK
29.08.

Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa
spomienka

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

Duchovné cvičenie CZŠ - Augustineum

PIATOK
30.08.

Féria

16.00 sobáš
17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

Duchovné cvičenie CZŠ - Augustineum

SOBOTA
31.08.

Féria

7.00
18.00

NEDEĽA
01.09.

22. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.30
10.30
11.30 sv. krstu
18.00

18.00

18.00

15.00 snúbenci K

17.00 Nemocnica

9.00

9.30

8.00

14.30 Prvonedeľná pobožnosť

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
21. týždeň v Cezročnom období
26.08. – 01.09. 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. Sv. spoveď pred začiatkom školského roka: Pred začiatkom školského roka pozývame už v tomto týždni k sv. spovedi žiakov, študentov a učiteľov.
3. Bl. Anna Kolesárová – 1. výr.: V nedeľu 1. septembra 2019 oslávime 1. výr. blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty
v jej rodisku – Vysokej nad Uhom, kde je v kostole Sedembolestnej Panny Márie uložený relikviár bl. Anky. Slávnosť začne modlitbou sv. ruženca o 9:30,
Eucharistickým slávením o 10:30 hod., ktoré bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. V popoludňajšom programe od 13:00 do 15:00 zaznejú
svedectvá, piesne, modlitby a v závere Korunka BM.
4. Jubileum sv. košických mučeníkov: Ako sme počuli v pastierskom liste na dnešnú nedeľu, 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, aj v mene o.
arcibiskupa, do našej katedrály na toto slávenie. Nahlásiť sa môžete u p. Márie Lehockej. Poplatok za autobus je 6,-€.
5. Národný pochod za život 2019 - podpora: Opätovne vyhlasujeme, že v nedeľu 22.9. 2019 bude v Bratislave Národný pochod za život, ktorým chceme
ukázať svoj kresťanský postoj k 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 (zatiaľ sú prihlásení 3 ľudia). Kvôli zníženiu cestovných nákladov na autobus, prebieha v Sanktuáriu zbierka na NPzŽ.
Svoj milodar môžete vložiť do pokladničky pri oltári P. Márie Škapuliarskej. Veľká vďaka za každý milodar na podporu našich zástupcov na NPzŽ!
6. Škola snúbencov & manželstvo: Pripomíname snúbencom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v našej farnosti tento rok alebo aj budúci rok a ešte nemajú
absolvovanú prípravu k manželstvu, aby sa prihlásili na Školu snúbencov. V našej farnosti bude najbližší kurz počas troch sobôt 21.9., 19.10., 16.11. 2019.
Všetky informácie nájdete na: https://www.rkfustropkov.sk/spolocenstva/skola-snubencov.html . Aktuálne manželské ohlášky sú v našej farnosti zverejnené
na výveske a aj našej webovej stránke v záložke Oznamy. Tu je aj priamy link: https://www.rkfustropkov.sk/oznamy/manzelske-ohlasky.html .
7. Milodary:
*zbierky na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť!
*zbierka na 1. nedeľu: Zbierka na 1. nedeľu v septembri nebude, pretože na začiatku školského roka majú rodiny nemalé finančné výdaje do školy.

