BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM – ROK „C“
7.3. – 13.3. 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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Féria v pôstnom období

Kostoľany

Féria v pôstnom období

Sokoľ

Féria v pôstnom období

Kostoľany 18:00

+ František Knap

Féria v pôstnom období

Tepličany

18:00

+ Mária Čižmárová – 1. výr.

Kostoľany
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M. Vieska
Kostoľany
M. Vieska
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+ Magdaléna, Mária, Jozef
+ Stanislav Grega
+ Anna Zeleňáková – 1. výr.
+ Ondrej, Mária, Jozef, Anna
+ Pavol Bašista
Za veriacich farnosti
+ Anna Imrichová
+ Mária a Ján (Polaško)
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Féria v pôstnom období
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12.3.

Féria v pôstnom období
Večerná omša je z nedele

NE
13.3.

2.
PÔSTNA NEDEĽA

8:00
18:00

Za duše v očistci
+ Mária Garbaníková

FARSKÉ OZNAMY

A
A

A
A

►AKTUÁLNE INFORMÁCIE: Aktuálne na bohoslužbách už môže byť v kostole každý, aj
neočkovaní, maximálne 500 osôb alebo 50% kapacity kostola (čo je výhodnejšie). Stále je
potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Bližšie informácie sú na
webstránke TK KBS. ⁕⁕⁕Od 1.marca 2022 o. arcibiskup zrušil dišpenz od povinnosti
zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok. ⁕⁕⁕KBS rozhodla, že aj po skončení
pandémie Covid19 bude možné prijímať eucharistiu obidvoma spôsobmi, t.j. do úst a aj
na ruku (ale správnym spôsobom). Toto rozhodnutie KBS potvrdila aj Kongregácie pre Boží
kult a disciplínu sviatosti. O. biskupi ďakujú všetkým „za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero
mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti”
a povzbudzujú nás, “aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v
posväcujúcej milosti.” Celé oznámenie KBS nájdete na webstránke TK KBS a aj našej
webstránke. ⁕⁕⁕Naši otcovia biskupi nás prosia o pomoc utečencom z Ukrajiny a k
modlitbe za mier a pokoj na Ukrajine. Bližšie informácie o potrebnej pomoci (zbierka
finančná a potrebných vecí, možnosť ubytovania atď.) nájdete na webovej stránke
Slovenskej katolíckej charity.
►PÔSTNE OBDOBIE: Pobožnosť Krížovej cesty (KC) v Pôstnom období je v našej
farnosti v piatok o 18:00 a v nedeľu o 14:30. V piatok bude Krížová cesta za mládež.
V nedeľu bude Krížová cesta matiek. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapoja a pridajú
k vedeniu Pobožnosti KC.
►PRÍPRAVA - 1. SV. PRIJÍMANIE: V nasledujúcom týždni pokračujeme v príprave detí
k 1.SvP pri omši v utorok v Sokoli, v stredu v Kostoľanoch a vo štvrtok v Tepličanoch.
Prosím, aby deti nevynechávali prípravu a s dieťaťom nech príde aspoň jeden z rodičov.
►FARSKÉ SYNODÁLNE SPOLOČENSTVO: Prvé stretnutie farského synodálneho
spoločenstva bude na fare v piatok po sv. omši. Príďte spoločne uvažovať a modliť sa nad
1. témou: Spoločníci na ceste.
►ZBIERKY: V dnešnú nedeľu je Zbierka na charitu. Arcidiecézna charita pomáha rodinám
v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, sprevádza zomierajúcich pri
odchode do večnosti. P. Boh zaplať za každý milodar! ⁕⁕⁕Zároveň srdečne ďakujem všetkým
dobrodincom za milodar na splácanie výmeny krytiny strechy farského úradu (č. účtu
SK39 0200 0000 0007 4104 1512).

