SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

10/2020

8.3.2020

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska
odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať
pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s
príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.
Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy,
neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia.
Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.
Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia,
prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou
na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa
choroba nerozširovala.
Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred
bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky.
V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné
predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do
rúk.
Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon
hlavy, namiesto podávania rúk.
Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou,
ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových
priestorov.
Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych
pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!
Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S
dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne
pamätajú v modlitbách a s požehnaním.
V Bratislave, 6. marca 2020
Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 9.3.2020
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 10.3.2020
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 11.3.2020
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 12.3.2020
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 13.3.2020
6,30 sv. omša
17,30 krížová cesta
18,00 sv. omša
Sobota 14.3.2020
7,00 sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 15.3.2020
[3. pôstna nedeľa]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša
11,00 sv. omša (maďarská)
15,00 krížová cesta
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 9.3.2020 – Štvrtok 12.3.2020
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Piatok 13.3.2020
7,00 sv. omša
18,30 krížová cesta
19,00 sv. omša

Sobota 14.3.2020
8,00 sv. omša
Nedeľa 15.3.2020
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
14,00 krížová cesta
19,00 sv. omša

[3. pôstna nedeľa]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 9.3.2020 – Piatok 13.3.2020
15,30 sv. omša
Sobota 14.3.2020
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 15.3.2020
10,30 sv. omša

[3. pôstna nedeľa]

O Z N A M Y

❑ Dnes popoludní bude pobožnosť krížovej cesty o 14,00 v kostole Zoslania
Ducha Svätého a o 15,00 v kostole Kráľovnej pokoja.
❑ V rámci minulotýždňovej zbierky na charitu bol vyzbieraných v kostole
Kráľovnej pokoja 1430€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 610€, v nemocničnej
kaplnke 80€ a v kaplnke sestier vincentiek 65€. Pán Boh nech odmení darcov!
❑ Na budúci týždeň bude zbierka na obnovu kostola Kráľovnej pokoja.
❑ Na budúcu nedeľu (15.3.) po sv. omši o 9,00 bude stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí.
❑ Bohuznáme spoločenstvo darovalo na obnovu kostola Kráľovnej pokoja 200€,
ďalšia bohuznáma veriaca 20€. Pán Boh zaplať!
❑ Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –
17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42. www.farnostjuh.sk
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863
❑ Bratia bosí karmelitáni pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť sv. Jozefa
v kláštornej kaplnke v Lorinčíku od 10. – 18. marca 2020 vždy o 18:00. Odpustovú
sv. omšu 19.3. o 18:00 bude celebrovať vladyka Cyril Vasiľ SJ.
❑ Teologická fakulta Katolíckej univerzity pripravila konferenciu s názvom Svätý
John Henry Newman a jeho teologický odkaz pre súčasnosť. Konferencia sa
bude konať 11. marca 2020 od 8:30 na pôde TF KU v Košiciach.
❑ Centrum pre rodinu bude dnes a aj cez týždeň zatvorené.
❑ Rodina hľadá súrne osobnú asistentku (45-65r.), ktorá by pomohla
s opatrovaním staršej imobilnej pani. Tel. kontakt: 0944 320 303.

EVANJELIUM
2. Pôstna nedeľa: Mt 17, 1-9 Ježišovo premenenie
- úloha: vyrob si vlastný zvitok /kancelársky papier A4 po šírke/, vyhľadaj
Evanjelium
Mt 17, 1-9 Ježišovo premenenie vo Svätom písme alebo na www.Biblia.sk
- na zvitok napíš súradnice, názov príbehu, farebne prepíš text Evanjelia; červená
farba - osoby, skupiny ľudí; zelená farba - priama reč; modrá farba – evanjelista
/rozprávač/
- na druhú stranu zvitku napíš svoje Meno, Priezvisko a školu

