BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM – ROK „C“
17.1. – 23.1. 2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11,
044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/
PO
17.1.
UT
18.1.
ST
19.1.
ŠT
20.1.
PI
21.1.

Sv. Anton, opát
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Tepličany 18:00

+ Magdaléna Jánošíková
+ Ján a Jolana
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Sv. Agnesa, panna a muč.
spomienka

Kostoľany 17:00

ZBP pre Boženu Borzovú
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M. Vieska 8:00
Kostoľany 17:00
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(NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA)
Tepličany 11:00
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Na úmysel bohuznámej (OS)

Panna Mária v sobotu
Večerné omše z nedele

+ Jozef Trojčák - mesačná
+ Ondrej, Ján, František, Magdaléna
+ Božena Vajdová
ZBP pre Darinu a Stanislava
ZBP pre Miroslava a Annu
+ Mária Polašková
Za veriacich farnosti
ZBP pre Vincenta (70 r. ž.) s rod.
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KRST: Kostoľany – 22.1. 2022 - 9:30 sv. krstu

FARSKÉ OZNAMY

►AKTUÁLNE PANDEMICKÉ INFORMÁCIE: Od 12.1. 2022 je zmena pravidiel pre slávenie
bohoslužieb za účasti ľudu. V našej farnosti platí režim “pre nízkorizikové podujatie”
s účasťou maximálne 100 osôb v kostole, výhradne v režime OP, bohoslužby bez spevu,
prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a povinné sedenie. Sobášne obrady a obrady
krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime
základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia! Pre všetkých veriacich je naďalej
dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sv. spovede a sv. prijímania po
osobnom dohovore s kňazom. Stále je v platnosti dišpenz od povinnej účasti na
bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. Všetkých prosíme o vzájomné porozumenie.
Bližšie informácie je možné nájsť v covid automate na stránke TK KBS.
►TÝŽDEN MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV: Od 18. do 25. januára máme v Cirkvi
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme sa k tomuto modlitbovému úmyslu pri sv.
ruženci a aj v prosbách pri bohoslužbách.
►SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 2021: Na budúcu nedeľu (23.1. 2022) bude prednesená
ekonomická správa o hospodárení kostola v Tepličanoch 2021 pri oboch sv. omšiach v
Tepličanoch.
►NAHLÁSENIE SOBÁŠOV 2022: Prosíme snúbencov, ktorí chcú v roku 2022 uzavrieť
manželstvo v našej farnosti, aby do konca januára nahlásili na fare osobne alebo mailom
plánovaný termín sobáša.
►MILODARY - ZBIERKY: na kostol KnH - novomanželia Peter a Beáta Šusterovci 50,-€.
Srdečná vďaka za štedrosť. Veľká vďaka aj všetkým dobrodincom za podporu našich
kostolov pri zbierke na energie svojho kostola 2021, a tiež za milodar na opravu strechy
farského úradu. Dnes je Zbierka na pastoráciu mládeže v ACM a UPC. Vďaka za každý
milodar!
PRAJEME VÁM POŽEHNANÚ NEDEĽU A NOVÝ TÝŽDEŇ.

