BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM – ROK „C“
14.2. – 20.2. 2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11,
044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/
PO
14.2.
UT
15.2.
ST
16.2.
ŠT
17.2.
PI
18.2.

Sv. Cyril, mních a sv. Metód,
biskup, patróni Európy
Votívna omša

Kostoľany

8:00

Na úmysel celebranta

18:00

+ Mária, Ján, Vincent

Féria

Sokoľ

Féria

Kostoľany 18:00

+ František Knap

Féria

Tepličany

+ Jozef (Kašprik)

Féria

Kostoľany 18:00

+ Katarína Hudáková

SO
19.2.

P. Mária v sobotu
Večerná omša z nedele

NE
20.2.

7.
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

M. Vieska 8:00
Kostoľany 18:00
M. Vieska 8:00
Kostoľany 9:30
Tepličany
8:00
Sokoľ
9:30
Tepličany 11:00

+ Andrej Fujda - mesačná
ZBP pre Pavla
+ Mária a Štefan Fečíkovci
+ Jozef, Mária, Peter, Apolónia
+ Mária Puškášová
+ Valéria Cibuľová - mesačná
Za veriacich farnosti

18:00

A
A
A

Kostoľany – 19.2. 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. Bližšie informácie o sú na stránke TK KBS.
►NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2022: Od pondelka (14.2.) prebieha na Slovensku
Národný týždeň manželstva 2022. Informácie o NTM, podnetné tipy a inšpirácie nájdete na:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220211024 .
►PRÍPRAVA - 1. SV. PRIJÍMANIE: V tomto týždni pokračujeme v príprave detí k 1.SvP pri
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.
►BISKUPSKÁ SYNODA: Od októbra 2021 prebieha biskupská synoda na tému „Za
synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“. Pozývam vás vytvoriť synodálne
spoločenstvo v našej farnosti, spoločne uvažovať a diskutovať nad určenými témami. Kto by
sa chcel zapojiť, nech sa čím skôr prihlási u duchovného otca.
►ĎAKOVNÁ PÚŤ: Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú
poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre
slovenských pútnikov bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. Košická arcidiecéza
ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte letecky v termíne 28. – 30. apríla 2022. V cene
550,-€ je zahrnutá letenka, servisné poplatky, transfer z letiska a na letisko v Ríme, 2 x
hotelové ubytovanie s raňajkami, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro,
sprievodca. Registrácia je prostredníctvom formulára na stránke navstevapapeza.sk (časť
Ďakovná púť za návštevu).
►MILODARY - ZBIERKY: KnH – z krstu Henriety Kvakovej 100,-€; z krstu Michala
Hanzuša 70,-€. Vďaka za štedrosť! Na budúcu nedeľu - 3. v mesiaci - bude zbierka na
potreby kostola (v každom kostole). Veľká vďaka každému za podporu a starostlivosť o
svoj kostol. Zároveň veľká vďaka všetkým dobrodincom za milodar na opravu strechy
farského úradu (farský účet: SK39 0200 0000 0007 4104 1512).

