Program bohoslužieb
22. týždeň v Cezročnom období
02.09. – 08.09. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

PONDELOK
02.09.

Féria
formulár sv. omše
o Duchu Svätom

8.30
17.00 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

UTOROK
03.09.

sv. Gregor Veľký, pápež
a uč. C.
spomienka

17.00 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

STREDA
04.09.

Féria

17.00 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

ŠTVRTOK
05.09.

Féria

17.00 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

PIATOK
06.09.

Výročie posvätenie
katedrály v Košiciach
sviatok

15.00
spoveď + adorácia
18.00

6.00 spoveď
6.30

SOBOTA
07.09.

sv. košickí mučeníci,
kňazi a muč.

18.00

NEDEĽA
08.09.

23. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.30
10.30
18.00

BAŇA

CHOTČA

INÉ

17.15 spoveď
18.00

17.00 spoveď
18.00
18.15

17.00

Jubileum sv. košických muč.

9.00

10.30

8.00

10.30 Odpust – N. Olšava M

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
22. týždeň v Cezročnom období
02.09. – 08.09. 2019
1. Prvopiatkový týždeň: 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. Prosíme, nenechávajte si spoveď až na piatok!!! Prvopiatková spoveď nahlásených
chorých bude po prázdninách ako každý mesiac.
2. Veni Sancte 2019: CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov pozýva svojich žiakov na slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/20, ktoré sa uskutoční
v pondelok 2.9. 2019 o 8:00 v Sanktuáriu. Po otvorení školského roka bude nasledovať sv. omša o 8.30. Odporúčame hlavne prváčikom, aby si doniesli na
požehnanie školské aktovky. V pondelok bude pri všetkých sv. omšiach formulár O Duchu Svätom, aby sme aj so žiakmi a učiteľmi ostatných škôl v našom
meste prosili o dary Ducha Svätého. Príďte na ktorúkoľvek pondelňajšiu omšu!
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. Odchod autobus bude od fary o 6:45. Fatimská sobota a ranná omša v Sanktuáriu nebude!
4. Národný pochod za život 2019 - podpora: Pripomíname, 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!
5. 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 .
6. Úmysly sv. omši na október - december 2019: Úmysly sv. omši na mesiace október, november a december budeme brať od utorka 3.9. 2019 po sv.
omšiach. Upozorňujeme, že v utorok a stredu berieme úmysly poďakovania za životné a manželské jubilea, 1. výročie smrti a za zosnulých, ktorí zomreli
počas leta a nemali pohrebnú omšu. Od štvrtka budeme brať aj ostatné úmysly.
7. Milodary – zbierky na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť! Prvonedeľná zbierka kvôli začiatku školského roka dnes nie je!!!

