PROGRAM BOHOSLUŽIEB
OD 29.04.2019 DO 05.05.2019
DRUHÁ VEĽ. NEDEĽA – NEDEĽA BOOŽIEHO MILOSRDENSTVA V ROKU „C“
Pondelok:

sv. sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy
Kluknava 07.00 + Štefan
Deviatnik pred 1.sv.prij.- Deti
Richnava 17.00 za zdravie a požehnanie Lenky Hrišovce 17.00 + z rodiny Jánošík, Ondáš a Flintoš č.20

P
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Utorok:

Kluknava
Št. Huta
Richnava
Streda:

+Emil Košč, Mária a Štefan Nehyla č.194 - Deviatnik - Deti

K

17.40
17.00

+Štefan a Helena Kováč č.194
za duše v očistci

Deviatnik - Deti

K
P

17.40
16.30
16.30
17.30

BBSJ
za ruž. spoločenstvo
za ruž. spločenstvo
za ruž. spoločenstvo

Deviatnik - Deti

K
K
P
P

Deviatnik - Deti

K

Veľkonočná sobota

Richnava
Nedeľa:

17.40

sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Kluknava
Št. Huta
Hrišovce
Richnava
Sobota:

Deviatnik - Deti

K
K
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sp. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Kluknava
Richnava
Piatok:

+Elena Nehylová č.559
+ Štefan a Žofia č.656
+Helena Vaščáková č.218 -

ľ- sp. sv. Jozefa robotníka

Kluknava
Štvrtok:

17.40
17.00
17.00

08.00

+ z rodín Kurilla a Vaščák č. 218

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA V ROKU „C“

Kluknava
Richnava
Št. Huta
Hrišovce

07.05
10.00
08.30
08.30

+Helena, Alfonz, Ladislav a Emil Šuca č.102
veriaci farnosti
sl. prvého sv. prijímania
na úmysel
za zdr. a pož. Ladislav Ilčin – 50.r.ž.
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Ohlášky:
Kluknava, Hrišovce

Kluknava
Hrišovce

Pobožnosti
Detská sv. omša
Božie milosrdenstvo úplné odpustky

Zbor
Boží hrob
Prvé sv. prijímanie
a úplné odpustky

Ivan Zahuranec, syn rod. Ivana a Andrei r. Kaľavskej, nar v Gelnici a bývajúci v Kluknave a
Anna Šulíková, dcéra rod. Andreja a Márie r. Šusterovej, nar. v Gelnici a býv. v Hrišovciach
ohlasujú sa dnes po druhý krát.
Matúš Ptašinský, syn rodíčov Marka a Marty r. Kočišovej, nar. v Prešove, býv. v Terni a
Lucia Hudáková, dcéra rod. Ľuboslava a Márie r. Jendruchovej, nar. v Gelnici a býv. v Kluknave
ohlasujú sa dnes po prvý krát
Peter Tomášov, syn rodíčov Petra a Márie r. Filntošovej, nar. a býv. v Košiciach a
Timea Lenártová, dcéra rod. Milana a Marcely r. Štipakovej, nar. a býv. v Košiciach
ohlasujú sa dnes po prvý krát
Dnes v Richnave o 15.00 hod pobožnosť k Bož. milosrdenstvu pre a za celú farnosť.
V Kluknave v stredu bude detská sv. omša spojena aj s deviatníkom pred prvým sv. prijímaním.
Každý, kto si dnes, v nedeľu Bož. milosrdenstva, pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (Svätá
spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a verím v Boha a pridá
k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže získať
úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
V piatok po večernej sv. omši.
Kluknava
Richnava
Hrišovce
Štefanská Huta
428,50
167,02
145,48
25,00
S deťmi pokračujeme pri sv. omšiach v modlitbe deviatnika pred prvým sv. prijímaním. V nedeľu , kto
pristúpi prvý krát k sv. prijímaniu, a taktiež tí, ktorí sa zúčastňujú tejto slávnosti, majú za zvyčajných
podmienok možnosť získať úplné odpustky.

Púť rádia Lumen
Krakov

Odchody autobusov budú v sobotu ráno o 03.00 hod. Prvý autobus pôjde z Hrišoviec cez Richnavu. a druhý pôjde
z Kluknavy do Št. Huty a potom do Krakova. Naspäť autobusy pôjdu po skončení programu a Korunky k Bož.
milosrdenstvu cca. okolo 16.00 hod, ako býva zvykom. Poplatok za cestu t.j. 15,00 €, vyzbierajte v autobuse.

Májové pobožnosti

Tie sa pomodlíme vždy spolu pred sv. omšou. Ak sv. omša v dedine nie je, tak pobožnosti nech budú vždy
v čase sv. omší, teda o 17.00 hod. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, spolu s ďalšími biskupmi na
Slovensku, vás prosí, aby ste v súvislosti s nedávnym požiarom Katedrály Notre Dame v Paríži a blížiacim sa
začiatkom mesiaca máj, ktorý je obdobím mariánskej úcty, aby sme májové pobožnosti obetovali aj na
úmysel prehĺbenia úcty a lásky našich i francúzskych veriacich k našej Nebeskej Matke, Panne Márii.

Misijná púť detí

V Levoči na Mariánskej hore bude 11. mája 2019 misijná púť detí a 18. mája 2019 v aréne v Poprade bude diecézne stretnutie
mládeže – Vykroč.
Na budúcu nedeľu bude celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v našej farnosti.

Celodenná poklona

Kluknava - P
15.00 – 18.00

Richnava - K
15.00 – 17.00

Hrišovce - K
09.30 – 12.30

Štefanská Huta - P
13.00 – 15.30

Požehnanie úrody

Na budúcu nedeľu, v každej dedine, po odložení Sv. Oltárnej pred kostolom na štyri sv. strany.

- Spovedanie pred prvým piatkom a chorí. V Kluknave v stredu. (Chorých prosím zapíšte v sakristii)
Kluknava
Richnava
Hrišovce
Štefanská Huta
Pondelok ráno po sv. omši
16.30 – 17.00
16. 00 – 17.00 a po sv. omši
Utorok
večer po sv. omši
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
Streda
17.00 – 17.35 obaja
07.30 - chorí
Štvrtok
17.00 – 17.35 chorí 13.00 16.00 – 17.00
Piatok
15.30 DETÍ – 1sv.prij chorí;
16.00 – 16.30
chorí;
16.00 – 16.30
po sv. omši ostatní
Sobota
po sv. omši ráno
- Milodary:
Kluknava

- Milodary sv. Anna:
Kluknava

21.04.2019
23.04.2019
26.04.2019

z pohrebu + Anny Bukovanovej obetovali
z jubilea manželov Furdových obetovali
z pohrebu + Štefana Hamráka obetovali

100,00 €
100,00 €
100,00 €

