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Nedá sa zrátať, čo všetko moji rodičia obetovali, aby som dnes bol tým, kým som.
Kiežby to bolo možné, pozrieť sa na ten výpis - nielen z bankového účtu, ale aj
výpis svojho času, ktorého sa kvôli mne vzdali, výpis trpezlivosti, s ktorou museli
bojovať, výpis záľub, ktoré pre mňa obetovali...
Najskôr je toho veľa... neúmerne veľa oproti tomu, koľko vďačnosti sa im za to
dostalo. Ochudobnili seba, aby som ja mohol byť bohatý!
Pavol rovnako hovorí o Ježišovi: Stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho
chudobou obohatili (2Kor8, 9).
Chudoba je nedostatok.
A Ježiš si odoprel všetko, len aby mal človek dostatok. Ako v tom príbehu, keď sa
ho dotkla žena, ktorá dvanásť rokov trpela nevyliečiteľnou chorobou alebo keď sa
sám dotkol dvanásťročnej mŕtvej dievčiny, aby ju priviedol naspäť k životu.
Ochudobnil sa, aby druhí mali život.
Tými dotykmi sa totiž stal pred Židmi rituálne nečistý. Bol vyčlenený zo
spoločenstva a musel sa podrobiť dňom očisťovania. Aby dal zdravie žene a život
dieťaťu, sám sa vyčlenil zo spoločenstva.
Ježiš celý svoj pozemský život trpel chudobou - nedostatkom kvôli nám.
Nedostatkom neba, keď sa stal človekom, aby priniesol nebo sem.
Nedostatkom lásky, keď sme ho ponižovali a obviňovali, že sa nestará, nevidí, a že
zabúda - a to všetko iba pre to, aby nám dokázal, že sme milovaní.
Nedostatkom milosrdenstva, keď prežil všetky naše hriechy, akoby boli jeho, len
aby sme my mali všetko milosrdenstvo.
Nedostatkom života, keď sa nechal pribiť na kríž, aby nám tak daroval večný život.
Vždy to tak robil: ochudobňoval seba, aby sme my mohli byť bohatí.
Vďačnosti je vždy málo. Či už voči rodičom alebo voči Bohu.
Vďačnosti je vždy málo, keď sa nechávame pohltiť strachmi o budúcnosť a
výčitkami z minulosti, ako keby sme zabúdali na to, čo všetko pre nás Boh obetoval.
Ježiš sa stal chudobným až na smrť. Aby sme mali viac lásky, plnosť milosrdenstva
a aby sme viac nežili v úzkosti a strachu, ako keby tá Ježišova beznádej na Kalvárii
nám nedala nádej, ktorá trvá až do neba...
Vladko Štefanič

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 28.6.2021
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 29.6.2021
6,30 sv. omša
9,00 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť)

Streda 30.6.2021
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 1.7.2021
6,30 sv. omša
17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 2.7.2021
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
6,30 sv. omša
14,45 sobášna sv. omša
18,00 sv. omša
(upratovanie po sv. omši – rodičia prvoprijímajúcich detí)
Sobota 3.7.2021
sv. Tomáša, apoštola (sviatok)
7,00 fatimská sobota + sv. omša
9,00 sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí
10,00 sv. omša prvého svätého prijímania
18,00 sv. omša
Nedeľa 4.7.2021
[XIV. nedeľa v cezročnom období]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša (s online prenosom)
11,00 sv. omša (maďarská)
16,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 28.6.2021 – Piatok 2.7.2021
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 3.7.2021
7,00 fatimská sobota + sv. omša

Nedeľa 4.7.2021
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
11,00 sv. omša

[XIV. nedeľa v cezročnom období]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 28.6.2021 – Piatok 2.7.2021
15,30 sv. omša
Sobota 3.7.2021
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 4.7.2021
10,30 sv. omša

[XIV. nedeľa v cezročnom období]

O Z N A M Y

❑ Dnes je zbierka na podporu dobročinných diel Svätého Otca.
❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude
pol hodinu pred rannými a večernými sv. omšami cez týždeň, v kostole Kráľovnej
pokoja večer od 17,00 – 18,00. V sobotu ráno budú v našich kostoloch fatimské
soboty.
❑ V utorok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Do programu pribudla sv.
omša o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja.
❑ Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný
dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných
sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
Časový harmonogram prípravy a slávenia prvého svätého prijímania
vo farnosti Kráľovnej pokoja
Tretia skupina prvoprijímajúcich detí (ZŠ Gemerská a ZŠ Užhorodská)
pristúpi v nasledujúcu sobotu (3.7.2021) k prvej sviatosti zmierenia a prvému
svätému prijímaniu.
utorok 29.6.2021
štvrtok 1.7.2021
piatok 2.7.2021
sobota 3.7.2021

19:00 nácvik v kostole
19:00 nácvik v kostole + výber tuník
po večernej sv. omši o 18:00 upratovanie kostola (rodičia)
9:00 sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí
10:00 svätá omša prvého svätého prijímania

Rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí prosíme, aby využili príležitosť prijať
sviatosť zmierenia v priebehu týždňa pred večernými sv. omšami.

❑

Patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave prvoprijímajúcich
detí! Prvé miesto patrí vždy rodičom, práve ich svedectvo viery je pre deti
najdôležitejšie a určujúce. Snaha katechétiek pri školskom vyučovaní túto ich
snahu upevňuje a rozvíja. Ďakujeme!
❑ Podmienky pre účasť na sv. omšiach sa v nasledujúcom týždni nemenia.
Program sv. omší bude tak ako je uvedený v rozpise. V kostole Zoslania Ducha
Svätého ostávajú aj naďalej nedeľné sv. omše iba predpoludním o 8,00; 9,30
a o 11,00.
❑ Kurz prípravy snúbencov pred prijatím sviatosti manželstva vo farnosti práve
završujeme, ďalší začneme podľa potreby najskôr v septembri. Nateraz všetci naši
snúbenci majú poskytnutú a realizovanú možnosť absolvovať túto prípravu v tejto
farnosti, niekoľko voľných miest sme v aktuálnom kurze ponúkli aj snúbencom
z iných farností.
❑ Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť aj v tomto čase poukázaním
milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (20.6.2021 – 26.6.2021)
prispeli bohuznámi veriaci milodarmi vo výške 50€ a 50€ a ďalší veriaci
poukázaním na účet: 100€ V., 30€ W., 20€ T., 50€ K., 20€ B., 15€ H., 10€ V. a 10€
B. Pán Boh nech odmení darcov!
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863
❑ Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –
17,00. Pre kontakt s veriacimi počas kancelárskych hodín je vyhradený náhradný
priestor, prístup je vyznačený. Telefonický kontakt:  0910 686 413. Pevná linka
055/676 30 42 bude počas nasledujúceho mesiaca zrušená, v užívaní ostane len
uvedené mobilné telefónne číslo. V prípade potreby kňazskej služby v nemocnici
máme k dispozícii osobitné telefónne číslo 0908 600 095. Aktuálne informácie je
najlepšie priebežne sledovať na FB stránke farnosti Farnosť Košice – Juh a na
webstránke www.farnostjuh.sk
O H L Á Š K Y
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):
Patrik Leško a Magdaléna Timková
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja
Lukáš Godla a Diana Semjáková
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja
Martin Jenčík a Erika Jenčíková r. Roháčová
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja
Dávid Kondor a Daniela Bučeková
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja

