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Obraz
Milosrdného
Ježiša
je
najznámejším
obrazom
Ježiša
ukrižovaného i zmŕtvychvstalého. Je to
zároveň neobyčajný obraz nielen kvôli
tomu, že je najväčšmi rozšírený, ale
predovšetkým
preto,
že
jeho
spoluautorom je sám Pán Ježiš, ktorý sa
práve v takej podobe ukázal sv. sestre
Faustíne v cele kláštora Kongregácie
Matky Božieho Milosrdenstva v Plocku
(Poľsko) dňa 22. februára 1931.
Večer, keď som bola v cele, uzrela som
Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku
mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou
sa dotýkal odevu na prsiach. Z
poodhaleného rúcha na prsiach
vychádzali dva veľké lúče, jeden červený
a druhý svetlý. Mlčky som sa hľadela na
Pána, moja duša bola preniknutá
bázňou, ale aj veľkou radosťou. Po chvíli
mi Ježiš povedal: „Namaľuj obraz podľa
toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom:
Ježišu, dôverujem ti.“ (Denníček 47).
Vzhľad tohto obrazu veľmi úzko súvisí s liturgiou tejto nedele. Cirkev číta v tento
deň Evanjelium podľa Jána o zjavení zmŕtvychvstalého Krista vo večeradle a
ustanovení sviatosti zmierenia (Jn 20, 19 – 29). Tento obraz teda predstavuje
zmŕtvychvstalého Spasiteľa, ktorý prináša ľuďom pokoj odpustením hriechov za
cenu svojho umučenia a smrti na kríži. Lúče krvi a vody, prúdiace zo srdca
prebodnutého kopijou (ktoré na obraze nie je vidieť), ako aj jazvy po ranách
ukrižovania pripomínajú udalosti Veľkého piatka.
(www.milosrdenstvo.sk)

Kostol Kráľovnej pokoja
Nedeľa 11.4.2021
(2. veľkonočná - nedeľa Božieho milosrdenstva)
9:00 sv. omša (online prenos)
10:00 – 11:00 možnosť individuálne prijať sv. prijímanie
10:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu
Pondelok 12.4.2021
15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu
Utorok 13.4.2021
15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu
Streda 14.4.2021
15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu
Štvrtok 15.4.2021
15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu
Piatok 16.4.2021
15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu
17:00 online stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi
Sobota 17.4.2021
16:00 sobášny obrad
Nedeľa 18.4.2021
(3. veľkonočná nedeľa)
9:00 sv. omša (online prenos)
17:00 online stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi
O Z N A M Y
V nedeľu 11.4.2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych
kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli
na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

❑

Liturgický program v dni uvedené v programe bude možné sledovať
prostredníctvom online prenosu na YouTube (Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice –
Juh). Úmysly sv. omší odslúžia kňazi bez prítomnosti veriacich. Aktuálne
informácie týkajúce sa farského programu je najlepšie priebežne sledovať na FB
stránke farnosti Farnosť Košice – Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk.
Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –17,00
 055/676 30 42 (počas kancelárskych hodín) a 0910 686 413 (počas dňa)

❑ Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť aj v tomto čase poukázaním
milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (5.4.2021 – 10.4.2021)
prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť bohuznámi veriaci vo výške: 50€,
50€ a 20€ a poukázaním na účet: 30€ W., 5€ F., 70€ V., 20€ V., 50€ T., 20€ V.,
1000€ B., 10€ R., 10€ P., 30€ V., 20€ R., 20€ D., 20€ K., 20€ B., 100€ M. Pán Boh
nech odmení darcov!
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863
Príprava prvoprijímajúcich detí
Dnes (nedeľa 11.4.2021) o 17:00 bude online stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí, ktorí sa nemohli zúčastniť na piatkovom stretnutí.
Po obnovení školského vyučovania bude riadne pokračovať vyučovanie
Náboženskej výchovy na školách.
Keďže termín obnovenia bohoslužieb s účasťou detí je nateraz nejasný, formácia
prvoprijímajúcich detí bude prebiehať v rámci online stretnutí každý piatok
o 17:00. Pre tých, ktorí sa v piatok nebudú môcť zúčastniť, bude tá istá téma
zopakovaná v nedeľu o 17:00.
Prihlasovacie údaje na ZOOM ostávajú tie isté na všetky stretnutia.
Možnosť prijať sviatosť zmierenia cez týždeň
(pondelok 12.4.2021 – piatok 16.4.2021)
Individuálny termín pre prijatie sviatosti zmierenia je potrebné v súlade
s nariadeniami vopred telefonicky dohodnúť na farskom telefónnom čísle
055/676 30 42, v čase 15:00 – 17:00. Sviatosť zmierenia bude kňaz vysluhovať na
nádvorí kostola alebo v kostole (podľa počasia) v čase 17:00 – 18:00. Do kostola
príďte v dohodnutý čas.
Možnosť prijať sväté prijímanie cez týždeň
(pondelok 12.4.2021 – piatok 16.4.2021)
Individuálny termín pre prijatie svätého prijímania je počas pracovných dní v čase
medzi 17:00 – 18:00. Sv. prijímanie jednotlivo rozdávame veriacim pri bočnom
oltári sv. Františka.
Povinnosti:
- je nutné, aby každý veriaci žiadajúci o individuálne prijatie sviatostí mal
vopred dohodnutý termín a vedel sa pri vstupe do kostola preukázať
platným negatívnym testom na Covid
- je nutné, aby každý veriacich počas celého úkonu nosil rúško FFP2
- je nutné, aby každý si každý veriaci pri vstupe dezinfikoval ruky
a zachoval odstup

