SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

9/2020

Latinské texty modlitieb
Otče náš ...
Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo. Amen
Zdravas Mária ...
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.
Sláva Otcu ...
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

1.3.2020

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 2.3.2020
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 3.3.2020
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 4.3.2020
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 5.3.2020
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 6.3.2020
6,30 sv. omša
17,30 krížová cesta
18,00 sv. omša
Sobota 7.3.2020
7,00 fatimská sobota + sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 8.3.2020
[2. 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 2.3.2020 – Štvrtok 5.3.2020
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Piatok 6.3.2020
7,00 sv. omša
18,30 krížová cesta
19,00 sv. omša

Sobota 7.3.2020
7,00 fatimská sobota + sv. omša
Nedeľa 8.3.2020
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
14,00 krížová cesta
19,00 sv. omša

[2. pôstna nedeľa]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 2.3.2020 – Piatok 6.3.2020
15,30 sv. omša
Sobota 7.3.2020
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 8.3.2020
10,30 sv. omša

[2. pôstna nedeľa]

O Z N A M Y

❑ Dnes je celodiecézna zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení darcov!
❑ Dnes popoludní bude pobožnosť krížovej cesty o 14,00 v kostole Zoslania
Ducha Svätého a o 15,00 v kostole Kráľovnej pokoja.
❑ Ďakujeme vám všetkým, ktorí v rámci nedeľných zbierok prispievate
osobitne v tomto čase na obnovu kostola Kráľovnej pokoja! Bohuznáma
veriaca darovala individuálne na obnovu kostola Kráľovnej pokoja 180€, ďalší 50€,
50€, 30€ a 25€. Pán Boh zaplať! Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí poukázali svoj
milodar priamo na účet farnosti!
❑ 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
EVANJELIUM
1. Pôstna nedeľa: Mt 4, 1-11 Pokúšanie na púšti
- úloha: vyhľadaj Evanjelium Mt 4, 1-11 Pokúšanie na púšti vo Svätom písme
alebo na www.Biblia.sk a vo zvitku, ktorý si dostal, dokresli obrázkom chýbajúce
slová;
- na druhú stranu zvitku napíš svoje Meno, Priezvisko a školu
- zvitok /splnená úloha/, prines v piatok alebo v nedeľu na sv. omšu
Kto si ešte nevyzdvihol zvitok na vypĺňanie, nájde ho pred veľkým zvitkom
Svätého Písma pred oltárom v kostole Kráľovnej pokoja.

Spoločnosť Úsmev ako dar a košickí otcovia biskupi vás
pozývajú v stredu 4. marca 2020 na pôstnu polievku do
Veritasu. Príďte na obed v tento deň práve tu! Kúpou
pôstnej polievky sa zapojíte do podujatia Podeľme sa! a
podporíte výstavbu jednoduchých obydlí pre rodiny s
deťmi v núdzi u otca Petra Gombitu v Oáze v
Bernátovciach. Chutnú a sýtu polievku vám osobne podajú otec arcibiskup Mons.
Bernard Bober, otec arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ a otec biskup Mons. Marek
Forgáč. Polievka sa podáva od 11:00 do 13:30 v DKC Veritas na Dominikánskom
námestí. Bude jej dosť pre všetkých!
Pozývame Vás stráviť tri dni reflexie na jedinečnom mieste, akým je
Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove. Od 13. do 15.
marca sa spoločne zamyslíme nad naším vzťahom k Bohu, k sebe a
k blížnym v téme: Už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás
priateľmi (por. Jn 15, 15). Duchovné cvičenia vedú: vdp. Michal
Mucha a sr. M. Benediktína Fečová KMBM. Prihlasovanie: Na
tel. č.: 0911 544 434 (v prac. dňoch od 8.00 - 17.00 hod.) alebo
mailom: faustina@milosrdenstvo.sk Začiatok je v piatok o 15.00
hod., záver v nedeľu po obede.
Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila ďalší ročník
kampane „Pôstna krabička pre Afriku“, ktorá je zameraná na
pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojím pôstnym
darom môžu veriaci pomôcť biednym africkým deťom a rodinám.
Viac informácií nájdete na www.charita.sk
Teologické večery
Cirkev (ne)kolaborujúca
Termín: 16.03.2020 20:15-21:30 Pondelok
Miesto konania: Košice, Teologická fakulta
Okrúhly stôl o komunizme. Hostia: Mons. Alojz Tkáč, svedok; Radoslav Lojan,
morálny teológ a Cyril Hišem, historik. Moderátori večera: Imrich Degro, filozof a
Vladimír Juhás, teológ.
MILUJÚCA NÁRUČ – Duchovné cvičenia pre zranených spontánnym
potratom 20.03.2020 15:00 - 22.03.2020 13:30
Miesto konania: Spišská Nová Ves, rehoľno-formačné centrum pri Svätyni
Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4)
DC pre zranených spontánnym potratom (matky, otcov a ost.), spojené s modlitbou
uzdravenia a oslobodenia po potrate. Exercitátor: p. Artur Cierlicki, SAC; viac info:
milujucanaruc@gmail.com, 0911 083 641

