SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

28/2020 11.7.2021

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 12.7.2021
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 13.7.2021
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 14.7.2021
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 15.7.2021
6,30 sv. omša
17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 16.7.2021
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
(upratovanie po sv. omši – I. skupina)
Sobota 17.7.2021
7,00 sv. omša
14,00 sobášny obrad
15,00 sobášny obrad
18,00 sv. omša

Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov

Nedeľa 18.7.2021
[XVI. nedeľa v cezročnom období]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša (s online prenosom)
11,00 sv. omša (maďarská)
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 12.7.2021 – Piatok 16.7.2021
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 17.7.2021
8,00 sv. omša

Nedeľa 18.7.2021
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
11,00 sv. omša

[XVI. nedeľa v cezročnom období]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 12.7.2021 – Piatok 16.7.2021
15,30 sv. omša
Sobota 17.7.2021
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 18.7.2021
10,30 sv. omša

[XVI. nedeľa v cezročnom období]

O Z N A M Y

❑ Rodičia prvoprijímajúcich detí z I. skupiny (19.6.2021; ZŠ Požiarnická a CZŠ
Bernolákova) si môžu od stredy 14.7.2021 prísť do farskej kancelárie vyzdvihnúť
DVD s fotografiami zo slávnosti prvého sv. prijímania.
❑ Úmysly sv. omší je možné prísť zapísať do farskej kancelárie (pre kostol
Kráľovnej pokoja) alebo do sakristie (kostol Kráľovnej pokoja, kostol Zoslania
Ducha Svätého, nemocničná kaplnka). Prosím, aby ste do sakristie neprichádzali
bezprostredne pred alebo po sv. omši, keď má kostolník/kostolníčka povinnosti
súvisiace so sv. omšou! Stále je potrebné mať na pamäti, že minimálne mesiac
dopredu sú už všetky termíny sv. omší obsadené. Mesačné sv. omše ani iné
dlhodobé, či pravidelné úmysly sv. omší (gregoriánske), nie sme schopní vo
farnosti odslúžiť a preto ich ani neprijímame. V takomto prípade je najlepšie
obrátiť sa na nejakú rehoľu.
❑ Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť aj v tomto čase poukázaním
milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (4.7.2021 – 10.7.2021)
prispeli bohuznámi veriaci milodarmi vo výške 50€, 20€ a 100€ a ďalší veriaci
poukázaním na účet: 100€ V., 18€ J., 10€ R., 90€ S.. Pán Boh nech odmení
darcov!
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863
❑ Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – štvrtok v čase 15,00 –
17,00. V piatok 16.7.2021 bude farská kancelária mimoriadne zatvorená.
V prípade neodkladných záležitostí nás v tento deň kontaktujte telefonicky.
Telefonický kontakt:  0910 686 413. 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):
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
Svetový deň starých rodičov a seniorov
Každoročne, počnúc týmto rokom, bude v Cirkvi štvrtá júlová nedeľa, ktorá je v
blízkosti sviatku Ježišových „starých rodičov“ sv. Joachima a sv. Anny,
Svetovým dňom starých rodičov a seniorov – tohto roku 25. júla. Svätý Otec
František vydal k tomuto dňu posolstvo, ktoré vychádza z evanjelia: „Ja som s
tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28,20).
Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov má pozostávať z troch častí:
návštevy starých ľudí, z osobitnej sv. omše venovanej seniorom a z pietnej
spomienky na zomrelých starých rodičov.
Svätý Otec bude v Ríme 25. júla sláviť sv. omšu o 10.00 za účasti seniorov z
Večného mesta.
Nové číslo časopisu pre kresťanskú kultúru
VERBUM je k dipozícii v sakristii (8€). Prináša
aktuálne články týkajúce sa života Cirkvi v čase
korony a viacero ďalších.
Redakcia Verbumu je omladená a zároveň
nadväzuje na korene: tak ako kedysi Hanus a
spol. čerili niekedy stojaté vody kresťanského a
spoločenského myslenia na Slovensku aj oni chcú
vstupovať do intelektuálnych výziev dnešných
časov.
Prvé tohtoročné číslo k 75. výročiu od založenia
časopisu vychádza v júni 2021. Medzi autormi
budú viaceré prekvapivé mená, vrátane tých
najinšpiratívnejších katolíckych intelektuálov z
celého sveta.
Máte sa na čo tešiť!

