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Ty vieš, čo je pre mňa najlepšie
Môj Bože, iba ty jediný vieš všetko.
Verím, že vieš, čo je pre mňa najlepšie.
Verím, že ma miluješ viac, ako ja milujem sám seba,
že vo svojej prozreteľnosti vieš všetko
a chrániš ma vo svojej všemohúcnosti.
Z celého srdca ti ďakujem, že si ma vytrhol
z moci mojich vlastných rúk
a prikázal si mi dôverovať ochrane tvojej dlane.
Nemôžem si želať nič iné,
ako sa stať tvojím bremenom a nie svojím vlastným.
Ó, Bože, z tvojej milosti ťa môžem nasledovať, kamkoľvek pôjdeš.
Na tvojich cestách ťa nebudem predbiehať.
Čakám na teba a na tvoje vedenie.
Pod tvojím vedením chcem konať jednoducho a bez strachu.
Sľubujem ti, že nechcem byť netrpezlivý,
keď ma niekedy ponecháš v temnote a zmätku;
ani sa nechcem sťažovať alebo hnevať,
keď upadnem do nešťastia alebo podľahnem strachu. Amen
bl. John Henry Newman

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 3.6.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci

Utorok 4.6.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 5.6.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Bonifác, biskup a mučeník

Štvrtok 6.6.2019
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 7.6.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Sobota 8.6.2019
7,00 sv. omša
11.00 sv. omša s udelením sviatosti birmovania
18,00 sv. omša
Nedeľa 9.6.2019
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša
11,00 sv. omša (maďarská)
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 3.6.2019 – Piatok 7.6.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 8.6.2019
8,00 sv. omša
Nedeľa 9.6.2019
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
8,00 sv. omša
9,30 odpustová sv. omša
19,00 sv. omša

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 3.6.2019 – Piatok 7.6.2019
15,30 sv. omša
Sobota 8.6.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 9.6.2019
10,30 sv. omša

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

O Z N A M Y

❑ Dnes je zbierka na katolícke masmédiá (rádio Lumen, televízia Lux).
❑ Dnes popoludní o 17,00 bude v kostole Kráľovnej pokoja rodinné večeradlo.
❑ Ďakujeme za minulotýždňovú zbierku na dofinancovanie detského ihriska
v Centre pre rodinu. V kostole Kráľovnej pokoja bolo vyzbieraných 1095€,
v kostole Zoslania Ducha Svätého 372€. Pán Boh zaplať za milodary!
❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred
každou sv. omšou, v kostole Kráľovnej pokoja v tomto týždni večer od 17,00 do
začiatku sv. omše. Osobitne odporúčame štvrtkový večer.
Sviatosť birmovania udelí emeritný otec arcibiskup našim mladým kresťanom v
sobotu 8.6. 2019 pri sv. omši o 11,00 vo farskom kostole Kráľovnej pokoja.

❑ Na budúcu nedeľu (9.6.) budeme sláviť slávnosť Zoslania Ducha Svätého.
Odpustová svätá omša bude v kostole Zoslania Ducha Svätého v tento deň o 9,30
hod. Hlavným celebrantom bude Doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.
❑ V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom je prosba za
jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
❑ Ponúkame časopis pre kresťanskú kultúru Verbum. Cena: 5€, k dispozícii je
v sakristii.
❑ Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –
17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.
O H L Á Š K Y
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):
Jakub Juhás a Andrea Veliká
Sviatosť manželstva prijmú vo Vranove nad Topľou
Peter Spišák a Natália Szaniszlóová
Sviatosť manželstva prijmú v Košiciach - Pereši

