BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM – ROK „C“
7.2. – 13.2. 2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11,
044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/
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+ Tibor Kotora – 1. výr.
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+ Juraj Babčák
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Za zdravie Mareka (Poľaško)

Kostoľany 18:00

+ Milan Polaško a Mária
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Za ochranu života..., manželstvo... a rodinu
+ Juraj Dudek ml.
+Michal, Barbora, Milan
Za veriacich farnosti
+ Eduard Čorba – 1. výr.
+ Anna Amrichová
+ Jozef a Mária Sabolovci
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Kostoľany – 12.2. 2022 o 9:30 sv. krstu.

FARSKÉ OZNAMY

►AKTUÁLNE PANDEMICKÉ INFORMÁCIE: Aj v nasledujúcom týždni platí v našej farnosti
pri sv. omšiach režim “pre nízkorizikové podujatie” s účasťou max. 100 osôb v kostole,
výhradne v režime OP, bohoslužby bez spevu, prekryté horné dýchacie cesty respirátorom
a fixné sedenie alebo státie. 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 sú na stránke TK KBS.
►MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE: V rámci individuálnej pastorácie je pre všetkých možnosť
prijať sv. zmierenia v pracovné dni 1/2 hodiny pred sv. omšou.
►30. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH: V piatok - 11.2. 2022 - bude 30. svetový deň chorých. Pri
sv. omšiach budeme udeľovať sv. pomazania chorých v utorok v Sokoli, vo štvrtok
v Tepličanoch (aj z M. Viesky), v piatok v Kostoľanoch. K prijatiu pomazania chorých je
potrebné byť v stave posväcujúcej milosti...
►OMŠA ZA ŽIVOT, MANŽELSTVO A RODINU 2022: V mesiaci február budú sv. omše „Za
ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom
a rodinou v našej krajine“ slávené v košickej arcidiecéze. V našom dekanáte bude sv. omša
v sobotu 12.2. 2022 o 8:00 v M. Vieske.
►CELODENNÁ FARSKÁ POKLONA: V nedeľu - 13.2. 2022 - bude v našej farnosti farská
poklona, pri ktorej sa modlíme za našu arcidiecézu. Po sv. omši o 11:00 v Tepličanoch
bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. Ďakujem ruženčiarom, spoločenstvu Modlitby
matiek a obetavým farníkom za pomoc pri príprave poklony a pri zabezpečení stálej
adoračnej prítomnosti pred Sv. Oltárnou. Pozývam vás aj na záver poklony o 17:00, kedy
bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
►MILODARY – ZBIERKY: T - z pohrebu +Ireny Plichtovej 100,-€. KnH - za hromničné
sviečky 107,-€. Veľká vďaka za štedrosť. Srdečne ďakujem všetkým dobrodincom za milodar
na opravu strechy farského úradu – výmena krytiny. Svoj milodar môžete zaslať aj na
farský účet: SK39 0200 0000 0007 4104 1512. Pán Boh zaplať za spolupatričnosť!
PRAJEM VÁM POŽEHNANÚ NEDEĽU A NOVÝ TÝŽDEŇ!

