SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

21/2019

26.5.2019

Váš život sa musí odvíjať od Eucharistie.
Zamerajte svoj pohľad na toho, ktorý je Svetlom;
priblížte svoje srdcia až k jeho Božskému Srdcu.
Proste ho o milosť, aby ste ho poznali,
o lásku, aby ste ho milovali,
o odvahu, aby ste mu dokázali slúžiť.
Túžobne ho hľadajte.
Sv. Tereza z Kalkaty

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 27.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 28.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 29.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 30.5.2019
6,30 sv. omša
9,00 sv. omša
18,00 sv. omša

Nanebovstúpenie Pána (prikázaný sviatok)

Piatok 31.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Sobota 1.6.2019
7,00 fatimská sobota + sv. omša
15,30 sobášny obrad
16,30 sobášny obrad
18,00 sv. omša
Nedeľa 2.6.2019
[7. veľkonočná nedeľa]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša
11,00 sv. omša (maďarská)
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 27.5.2019 – Piatok 31.5.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 1.6.2019
7,00 fatimská sobota + sv. omša
Nedeľa 2.6.2019
8,00 sv. omša

[7. veľkonočná nedeľa]

9,30 sv. omša
19,00 sv. omša
Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 27.5.2019 – Piatok 31.5.2019
15,30 sv. omša
Sobota 1.6.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 2.6.2019
10,30 sv. omša

[7. veľkonočná nedeľa]

O Z N A M Y

❑ Veľké poďakovanie patrí dobrovoľníkom z Centra pre rodinu, ktorí pripravili
a zabezpečili krásny Deň rodiny! Účasť mnohých z vás bola potešujúca a vytvorila
krásnu atmosféru!
❑ Dnes je zbierka na dofinancovanie detského ihriska v Centre pre rodinu. Za
všetky deti Vám ďakujeme za Vašu štedrosť. Nech Vám ju dobrý Pán Boh odplatí!
❑ Dnes popoludní začne svätou omšou o 15,00 v Dóme sv. Alžbety celomestský
deň rodiny, ktorý bude následne pokračovať od 16,00 programom pri Dolnej bráne
na Hlavnej ulici v Košiciach.
❑ V rámci minulotýždňovej zbierky na kostolné potreby bolo vyzbieraných
v kostole Kráľovnej pokoja 1410€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 1125€
a v nemocničnej kaplnke 65€. Ďakujeme aj bohuznámym darcom, ktorí na tento
účel prispeli individuálne a rovnako tak aj tým, ktorí nám prispeli rovno na účet
farnosti!
❑ Ružencové bratstvo pozýva na čas bdenia - modlitbu 4 posvätných ružencov
k sestričkám vincentkám dnes (26.5.) o 13.30 hod.
❑ V pondelok (27.5.) bude o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja sv. omša
obetovaná za zdravotníkov.
❑ Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami za požehnanie úrody a za
zachovanie všetkého, čo potrebujeme k životu.
❑ Pozývame mladých na sv. omšu a stretnutie v stredu (29.5.) o 18,00 do kostola
Kráľovnej pokoja s priorom augustiniánov na Slovensku Jurajom Pigulom OSA.
❑ Vo štvrtok (30.5.) je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Do
programu pribudne sv. omša o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja.
❑ V piatok (31.5.) bude pri večernej sv. omši o 19,00 v kostole Zoslania Ducha
Svätého pokračovať cyklus katechéz Vyznanie viery témou „ ... verím v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých ...“
❑ Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.

❑ Rodičia prvoprijímajúcich detí (12.5.) darovali pre potreby kostola Kráľovnej
pokoja 455€.
❑ Svätá omša za život sa bude sláviť vo štvrtok, 30. mája 2019 o 16,30 v
jezuitskom kostole (Komenského ul. 14). Tentoraz bude zameraná na osoby so
zdravotným znevýhodnením, ťažko chorých a ich opatrovníkov. Keďže pred
niekoľkými dňami odišiel do večnosti Jean Vanier, zakladateľ komunity Archa a
hnutia Viera a Svetlo, osobitne si pri svätej omši pripomenieme jeho odkaz a dielo.
❑ Ružencové spoločenstvo darovalo na maľovanie kostola Kráľovnej pokoja
1000€.
❑ V sobotu ráno bude v kostole Kráľovnej pokoja a v kostole Zoslania Ducha
Svätého fatimská sobota.
❑ 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 120€ a 50€. Pán Boh zaplať!

Deň rodiny
26. máj 2019

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

