BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM – ROK „C“
24.1. – 30.1. 2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11,
044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/
PO
24.1.
UT
25.1.
ST
26.1.
ŠT
27.1.
PI
28.1.

Sv. František Saleský,
biskup a uč. C., spomienka
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
sviatok
Sv. Timotej a Títus, biskupi
spomienka

SO
29.1.

Panna Mária v sobotu
Večerná omša je z nedele

NE
30.1.

4.
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Féria
Sv. Tomáš Akvinský,
kňaz a uč. C., spomienka

Kostoľany

8:00

ZBP pre bohuznámu

Sokoľ

17:00

+ Ján, Anna, Jozef

Kostoľany 17:00

+ Ján, Alžbeta, Ondrej (Juskanič)

Tepličany

+ Agnesa a Ján

17:00

Kostoľany 17:00

+ Jozef Murár – 1. výr.

M. Vieska 8:00
Kostoľany 17:00
M. Vieska 8:00
Kostoľany 9:30
Tepličany 8:00
Sokoľ
9:30
Tepličany 11:00

+ Ján, Anna, Jozef Jakubíkovci
ZBP pre Albínu s rod.
+ Peter Bartoš
+ rod. Jenikovej a Hrabinskej
Za veriacich farnosti
+ Anna Amrichová
ZBP pre Slavomíra a Máriu

FARSKÉ OZNAMY

A
A

A
A

►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! V platnosti je stále dišpenz od
povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. Bližšie informácie o
covid automate sú na stránke TK KBS.
►MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE: Po dvoch rokoch poznačených pandémiou ponúkam pre
všetkých možnosť prijať sv. zmierenia v pracovné dni 1/2 hodiny pred sv. omšou (je to
služba individuálnej pastorácie). Nenechávajme si spoveď až na prvopiatkový týždeň... a
obnovme si svoj duchovný a sviatostný život.
►TÝŽDEN MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV: Od 18. do 25. januára je Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme sa k tomuto modlitbovému úmyslu pri sv. ruženci
a aj v prosbách pri bohoslužbách.
►PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE: V tomto týždni bude príprava detí k 1.SvP pri sv.
omši v utorok v Sokoli (pre deti zo Sokoľa), v stredu v Kostoľanoch (pre deti z Kostolian)
a vo štvrtok v Tepličanoch (pre deti z Družstevnej). Prosím, aby na sv. omšu prišiel
s dieťaťom aspoň jeden z rodičov.
►SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 2021: Na budúcu nedeľu 30.1. 2021 bude pri omši
prednesená ekonomická správa o hospodárení v r. 2021 vo farskom kostole v Kostoľanoch.
►NAHLÁSENIE SOBÁŠOV 2022: Do konca januára je nahlasovanie termínov sobášov
v našej farnosti v roku 2022 (na fare osobne alebo mailom).
►MILODAR NA KOSTOL & ZBIERKY: MV: z pohrebu +Andreja Fujdu 200,-€; S: z pohrebu
+Valérie Cibuľovej 100,-€. Veľká vďaka za štedrosť! Zbierka na pastoráciu mládeže
ACM/UPC: MV - 100,-€; KnH - 75,50€; S - 202,-€; T - 207,30€. Pán Boh zaplať za každý
milodar! Zároveň srdečne ďakujem všetkým aj za milodar na prebiehajúcu opravu strechy
farského úradu – výmena krytiny (farský účet: SK39 0200 0000 0007 4104 1512). Pán
Boh zaplať za spolupatričnosť!

