SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

20/2019

19.5.2019

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 20.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Bernardín Sienský, kňaz

Utorok 21.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 22.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Rita z Cascie, rehoľníčka

Štvrtok 23.5.2019
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 24.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

Panna Mária – Pomocnica kresťanov

Sobota 25.5.2019
7,00 sv. omša
9,00 sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí
18,00 sv. omša
Nedeľa 26.5.2019
[6. veľkonočná nedeľa]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša prvého svätého prijímania
11,00 sv. omša (maďarská)
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 20.5.2019 – Piatok 24.5.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 25.5.2019
8,00 sv. omša
Nedeľa 26.5.2019
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
19,00 sv. omša

[6. veľkonočná nedeľa]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 20.5.2019 – Piatok 24.5.2019
15,30 sv. omša
Sobota 25.5.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 26.5.2019
[6. veľkonočná nedeľa]
10,30 odpustová sv. omša
O Z N A M Y

Drahí bratia a sestry, dovoľte mi ešte raz Vás čo najsrdečnejšie pozvať na dnešný
Deň rodiny v mene všetkých, ktorí sa na jeho organizovaní podieľali. Hlavným
bodom programu bude slávnostné otvorenie detského ihriska - máme veľkú radosť,
že náš veľký sen sa stal skutočnosťou. Pre všetky naše deti máme krásne, moderné
a bezpečné ihrisko. Tento projekt sme realizovali z vlastných financií ako aj z
príspevkov 2% z daní. Keďže realizácia takéhoto ihriska je finančne náročná, a
naše aktuálne možnosti nepokrývajú všetky náklady, obraciam sa na Vás s prosbou
o pomoc. Na budúcu nedeľu 26.5 bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na
dofinancovanie realizácie ihriska. V prípade, že by ste so sebou nemali hotovosť
alebo by ste sa nás rozhodli podporiť vyššou sumou môžete tak urobiť aj prevodom
na bankový účet, ktorý nájdete na stránke CPR cprjuh.sk Za všetky deti Vám
ďakujem za Vašu štedrosť. Nech Vám ju dobrý Pán Boh odplatí!
❑ Dnes bude po sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja stretnutie s rodičmi
birmovancov.
Pozývame deti na stretnutie v pondelok (20.5.) so začiatkom
o 16,30 vo farskej zasadačke. Budú ho viesť animátorky z Hnutia
kresťanských spoločenstiev detí.
❑ V rámci minulotýždňovej zbierky na kňazský seminár bolo vyzbieraných
v kostole Kráľovnej pokoja 1100€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 720€
a v kaplnke sestier vincentiek 120€ a v nemocničnej kaplnke 60€. Ďakujeme!
❑ Dnes je zbierka na kostolné potreby. Priebežne zbierame financie na
maľovanie kostola Kráľovnej pokoja. Oprava fasády na kostole Zoslania Ducha
Svätého je tesne pred dokončením, ostáva nám ešte dofinancovať práce, ktoré boli
realizované v posledných týždňoch.

❑ V piatok (24.5.) bude pri večernej sv. omši o 19,00 v kostole Zoslania Ducha
Svätého pokračovať cyklus katechéz Vyznanie viery témou „ ... verím v Ducha
Svätého ...“
❑ Na budúcu nedeľu (26.5.) bude pri sv. omši o 9,00 vo farskom kostole
Kráľovnej pokoja slávnosť prvého sv. prijímania. V sobotu ju bude predchádzať
sviatosť zmierenia spojená s obnovením krstných sľubov.
❑ Na budúcu nedeľu (26.5.) bude v nemocničnej kaplnke o 10,30 odpustová sv.
omša pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorej je kaplnka
zasvätená.
❑ Príležitosť na prijatie sviatosti zmierenia pre rodičov a príbuzných
prvoprijímajúcich detí bude pred rannými a večernými sv. omšami cez týždeň v
kostole Kráľovnej pokoja a takisto v sobotu po sviatosti zmierenia
prvoprijímajúcich detí. Osobitne odporúčame štvrtkový večer od 17,00 – 19,00.
❑ Aktuálne beží vo farnosti kurz prípravy na prijatie sviatosti manželstva
(škola snúbencov) a je už obsadený. Ďalší sa začne v auguste. Bližšie informácie
podáme snúbencom vo farskej kancelárii.
❑ V septembri sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Toto
podujatie bude vyžadovať spoločné a starostlivé nasadenie mnohých. Aj za našu
farnosť potrebujeme aspoň dvoch koordinátorov/koordinátorky, s ktorými by
organizátori komunikovali pri aktuálnych potrebách a úlohách. Išlo by
predovšetkým o distribúciu propagačných materiálov, mobilizáciu ďalších
dobrovoľníkov, regionálna koordinácia aktivít atď. Prosíme ochotných veriacich,
aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii!
❑ Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás pozýva na trojdňové
duchovné cvičenia do Charitného domova v Tatrách-Dolnom Smokovci v
termíne od 28. do 30. júna 2019. Téma:„Život z Eucharistie.“ Duchovné cvičenia
vedie vdp. Ivan Hupka a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Prihlasovanie na tel. čísle:
0948 117 886 (v prac. dňoch od 8:00 do 19:00 hod.) alebo emailom:
kosice@milosrdenstvo.sk
❑ Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –
17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 486
❑ Bohuznámi veriaci darovali pre potreby kostola 300€ a 100€. Pán Boh zaplať!
O H L Á Š K Y
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):
Marek Kyjovský a Lucia Vaššová
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja
Matej Deák a Júlia Peková
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja

