BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM – ROK „C“
25.4. – 1.5. 2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11,
044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/
PO
25.4.
UT
26.4.
ST
27.4.
ŠT
28.4.

Sv. Marek, apoštol
sviatok

Kostoľany 18:00

+ Magdaléna (1. výr.) a Jozef Matejoví A

Veľkonočná féria

Sokoľ

+ Mária Lacková

Veľkonočná féria

Kostoľany 18:00 ZBP pre bohuznámu rodinu

Veľkonočná féria

Tepličany

18:00

18:00

PI
Sv. Katarína Sienská, panna a Kostoľany 18:00
29.4. uč. C., patrónka Európy, sviatok Tepličany 18:00
SO
30.4.

Veľkonočná féria
Večerná omša z nedele

NE
1.5.

3.
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

M. Vieska

8:00

+ Imrich Čorba - mesačná
+ Mária Oravcová - mesačná
+ Ján a Mária Polaško

A

+ Ondrej Miga - mesačná

Kostoľany 18:00

ZBP pre Janu s rod.

A

M. Vieska

8:00

+ Juraj a Mária Komárnickí

A

Kostoľany

9:30

+ Ladislav Sipský

A

Sokoľ
Tepličany

11:00
9:30

+ Juraj, Marta, Daniel Zárikovci
Za veriacich farnosti

Kostoľany – 30.4. 2022 o 9:30 sv. krstu

FARSKÉ OZNAMY

►AKTUÁLNE OPATRENIA: Na bohoslužbách je zrušená povinnosť nosenia
respirátora, ale respirátor sa odporúča tým, ktorí z dôvodu veku alebo zo zdravotných
dôvodov sa cítia ohrození. Vraciame sa k používaniu sväteničiek, k znaku pokoja a aj
prinášaniu obetných darov. Sv. prijímanie je možné rozdávať do úst a aj na ruku, ale
v stave milosti posväcujúcej.
►SYNODÁLNE STRETNUTIE: Ďalšie stretnutie farského synodálneho spoločenstva bude
na fare v stredu 27.4. 2022 po večernej omši. Spoločne budeme uvažovať nad témou:
Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu.
►1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: V piatok v Kostoľanoch o 18:00 pozývam na sv. omšu
prvoprijímajúce deti a aj birmovancov. (Téma: „Omša, to je nuda!“) Po sv. omši bude
organizačné stretnutie birmovancov aj ich rodičov...
►ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ: Arcidiecézna Púť detí do Obišoviec sa uskutoční v sobotu
14.5. 2022. Počas putovania - peši z Ličartoviec - budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj
a obed je pre všetkých zabezpečený, preto je potrebné organizátorom púte prihlásiť počet
účastníkov za celú farnosť. Prihláste sa u Braňa a Moniky Benikovských do 27.4. 2022,
aby oni nahlásili celkový počet za farnosť. Vítané sú rodiny s deťmi, miništranti, speváci,
vianoční koledníci... Bližšie informácie sú na plagáte na farskej webstránke.
►MÁJOVÉ LITÁNIE: Májové litánie sa budeme modliť v nedeľu v rámci modlitieb pred sv.
omšou, po ruženci. V týždni budú Májové litánie aj s kňazom pred omšou a hneď bude
nasledovať sv. omša.
►ŠTVORLÍSTOK HORNÁDU O.Z.: Farské združenie Štvorlístok Hornádu prosí
o darovanie 2% z dane. Tlačivo je k dispozícii na našej internetovej stránke. Po vyplnení ho
môžete spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa vhodiť do poštovej schránky
na farskom úrade. Ďakujeme za podporu.
►ZBIERKY: Zbierka pri Božom hrobe na podporu Baziliky Božieho hrobu a posvätných
miest vo Svätej zemi činila v Kostoľanoch – 296,30€ a v Sokoli – 105,-€. Veľká vďaka
všetkým dobrodincom! ⁕⁕⁕Srdečne ďakujem všetkým dobrodincom za milodar na výmenu
krytiny farského úradu (číslo farského účtu: SK39 0200 0000 0007 4104 1512).
POŽEHNANÝ VEĽKONOČNÝ ČAS!

POĎAKOVANIE BISKUPOV SLOVENSKA
Drahí bratia a sestry,
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si
vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške
prejavujete.
Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych
prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť,
ani pomýliť.
Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a
počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje
srdcia.
Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa,
prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš
Nebeský Otec.
K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

