Liturgický program na 2. Pôstny týždeň
Farský kostol
Pondelok: 1.3.
Féria

Utorok: 2.3
Féria

Streda:

3.3
Féria

Štvrtok: 4.3.
Féria

Piatok:

5.3.

1. piatok v mesiaci

Sobota:

6.3.

Fatimská sobota

Nedeľa

7.3.

3. Pôstna nedeľa

Meretice

Bzenov

+ Matej, Katarína
Kovaľoví
(Bzenov)
+ Jakub, Alžbeta
Dorkoví
(Bzenov)
+ Ján, Veronika, Ján,
Mária, Ján, Kováčoví
(F. kostol)
+ Ondrej Karniš
(F. kostol)
18.00 online
Sv. omša+kr. cesta
Za ružencové bratstvá
+ Štefan Šoltes
10. výr.
(Meretice)
9.00 Online
Sv. omša+kr. cesta
Za farnosť

Milodary: na farský kostol obetovali z pohrebu +Jána 500€, Bohuznáma rodina 100€., 50€, 15€.
Na bankové účty prišli tieto milodary:
Farský kostol: 50€, 15€, 10€, 100€, 20€, 20€,
Meretice: 1000€, 30€, 15€, 25€, 35€, 100€, 30€, 20€, 30€, 5€,
Bzenov: 10€, 30€, 40€, 33€, 33€, 30€,.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Prosba o milodary: nakoľko je naša farnosť bez príjmov zo zvončekov, tak vás poprosím, aby ste svoje milodary posielali
na bankové účty.
Nové čísla IBAN v ČSOB:
Farský kostol: SK18 7500 0000 0040 2868 8597
Bzenov: SK33 7500 0000 0040 2868 8618
Meretice: SK86 7500 0000 0040 2868 8634
Kostol: farský kostol bude otvorený k súkromnej modlitbe vo štvrtok od 16.30-17.30.
Jarná zbierka na charitu: sa koná vždy na 1. pôstnu nedeľu. Zbierku nebolo možné vykonať tradičným spôsobom v kostoloch.
Arcidiecézna charita Košice prosí o príspevok na činnosť charity. Viac informácií ako podporiť charitu nájdete na www.charitake.sk
Krížové cesty: momentálne nie je možné modliť sa krížové cesty v pôste spoločne v kostole, preto vám odporúčam doma
modliť sa krížové cesty spoločne. V piatky a nedele budeme mať online krížové cesty so sv. omšami. Taktiež sa môžete
modliť krížové cesty aj pred misijným krížom pri farskom kostole.
Pôstne piatky: tak ako v advente aj teraz vás pozývam k piatkovým pôstom, ktoré obetujme za ukončenie pandémie.
Úplné odpustky v pôste: modlitba krížovej cesty, alebo modlitba Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom Ježiša Krista
Ukrižovaného + podmienky (sv. zmierenia – ak bude možnosť sa vyspovedať, sv. prijímanie aj duchovné cez priamy prenos,
úmysel sv. otca)

