Program bohoslužieb
23. týždeň v Cezročnom období
09.09. – 15.09. 2019
DEŇ

SLÁVENIE

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

PONDELOK
09.09.

Féria

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

18.00

UTOROK
10.09.

Féria

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

STREDA
11.09.

Féria

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

ŠTVRTOK
12.09.

Najsvätejšie meno
Panny Márie
ľubovoľná spomienka

17.30 spoveď
18.00

6.00 spoveď
6.30

PIATOK
13.09.

sv. Ján Zlatoústy, biskup
a uč. C.
spomienka

15.30 sobáš
18.00

6.00 spoveď
6.30

SOBOTA
14.09.

POVÝŠENIE
SVATÉHO KRÍŽA
sviatok

8.00
12.00 sv. krstu
16.00 sobáš s omšou
18.00

NEDEĽA
15.09.

SEDEMBOLESTNÁ
PANNA MÁRIA,
patrónka Slovenska
slávnosť

7.30
10.30
18.00

9.00

CHOTČA

INÉ
13.30 DSS
Stretnutie s katechétmi

8.00 CZŠ

18.00

20.00 Krížová cesta

9.30 sv. ruženec
10.30

8.00

10.30

9.00

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
23. týždeň v Cezročnom období
09.09. – 15.09. 2019
1. Úplné odpustky: Do 30. novembra 2019 môžeme – v roku 400. výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov – získať, raz do dňa úplné odpustky
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. Ďakujem všetkým, ktorí boli v Košiciach na
sviatok sv. košických mučeníkov!!! Nech vás Pán požehná zahrnie hojnými milosťami!!!
2. Stretnutie s katechétmi: V pondelok po večernej omši bude na fare stretnutie s katechétmi našej farnosti.
3. Stropkovská kalvária 2019: Sviatok Povýšenia sv. Kríža na stropkovskej kalvárií na Bani budeme sláviť v sobotu 14.9. 2019. V piatok 13.9. 2019 večer
o 20.00 bude na Bani Krížová cesta. Prineste si na KC sviece, resp. kahančeky so sviecami. V sobotu 14.9. 2019 bude na Bani modlitba bolestného ruženca
o 9.30 a potom slávnostná sv. omša o 10.30. Pri kostole Povýšenia sv. Kríža na Bani sa začali práce na prístavbe sociálneho zariadenia a preto chceme
poprosiť o finančnú podporu tohto diela. V mene veriacich Bane veľká vďaka za každý milodar!
4. Národný pochod za život 2019 - podpora: V nedeľu 22.9. 2019 bude v Bratislave Národný pochod za život. Máme zabezpečený autobus. Oslovili sme aj
okolité farnosti, aby ponúkli veriacim dopravu spoločným autobusom. Preto je potrebné sa záväzne nahlásiť do 13.9. 2019 u p. Márie Lehockej. Kvôli
zníženiu cestovných nákladov na autobus, prebieha v Sanktuáriu zbierka na NPzŽ. Svoj milodar môžete vložiť do pokladničky pri oltári Škapuliarskej P.
Márie do pondelka 9.9. 2019!!! Veľká vďaka za každý milodar na podporu našich zástupcov na NPzŽ! Predpokladáme, že vďaka tejto zbierke budú cestovné
náklady na NPzŽ 5,€ na osobu.
5. Púť Ružencového bratstva - Máriapócs: Vo štvrtok 26.9. 2019 Ružencové bratstvo pozýva svojich členov na púť k ikone slziacej Bohorodičky
v Maďarskom pútnickom mieste Máriapócs. Poplatok na autobus (+ obed) je 30,-€. Čím skôr sa nahláste u p. Márie Lehockej.
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!

