SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

3/2022

16.1.2022

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
(18.1.- 25.1.2022)
Pieseň Svetla
(Svätý Efrém)
Svetlom spravodlivých
a radosťou úprimných
je Kristus Ježiš, náš Pán.
Splodený z Otca,
zjavil nám sám seba.
Prišiel, aby nás vykúpil z tmy
a naplnil nás jasom svojho svetla.
Deň nám svitá; moc tmy upadá.
Z pravého Svetla vychádza pre nás svetlo,
ktoré osvecuje naše potemnelé oči.
Jeho sláva svieti na svet
a osvecuje najhlbšie hlbiny priepasti.
Smrť je zničená, noc sa rozplynula,
brány šeolu [pekla] sú rozbité.
Stvorenia, ktoré ležali v tme od dávnych čias,
sú oblečené do svetla.
Mŕtvi vstávajú z prachu a spievajú,
pretože majú Spasiteľa.
Prináša spásu a dáva nám život.
Vystupuje k svojmu Otcovi na výsostiach.
Znovu príde v slávnej nádhere
a zošle svoje svetlo na tých,
ktorí na neho uprene hľadia.

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 17.1.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Anton, opát
(režim OP)
(režim OP)

Utorok 18.1.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

(režim OP)
(režim OP)

Streda 19.1.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

(režim OP)
(režim OP)

Štvrtok 20.1.2022
6:30 sv. omša
(režim OP)
17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
(režim základ)

Piatok 21.1.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Agnesa, panna a mučenica
(režim OP)
(režim OP)

(upratovanie po sv. omši – 3. skupina)
Sobota 22.1.2022
7:00 sv. omša
18:00 sv. omša

(režim OP)
(režim OP)

Nedeľa 23.1.2022
[3. nedeľa v cezročnom období – nedeľa Božieho slova]
7:00 sv. omša
(režim OP)
8:00 sv. omša
(režim OP)
9:00 sv. omša
(režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)
11:00 sv. omša (maďarská) (režim OP)
16:30 sv. omša
(režim OP)
18:00 sv. omša
(režim OP)
Kostol Zoslan ia Ducha Sväté ho
Pondelok 17.1.2022 – Piatok 21.1.2022
7,00 sv. omša
(režim OP)
19,00 sv. omša
(režim OP)
Sobota 22.1.2022
8:00 sv. omša

(režim OP)

Nedeľa 23.1.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša
11:00 sv. omša

[3. nedeľa v cezročnom období – nedeľa Božieho slova]
(režim OP)
(režim OP)
(režim OP)

O Z N A M Y

❑

Pri dodržaní aktuálnych nariadení vieme v kostole Kráľovnej pokoja pri
spievanej sv. omši privítať do 120 ľudí, v prípade, že by to bola sv. omša bez spevu,
tak by to mohlo byť do 240 ľudí. V kostole Zoslania Ducha Svätého je to pre obidva
typy slávenia najviac 100 ľudí. Naďalej ale platí režim OP. Registrácia na budúcu
nedeľu (23.1.) bude potrebná iba na sv. omšu o 9:00 v kostole Kráľovnej pokoja,
spustená bude vo štvrtok (20.1.) o 18:00 na stránke www.farnostjuh.sk. Na všetky
ostatné sv. omše máme dostatok miest, nebude potrebné vopred potvrdzovať svoju
účasť.
❑ Dnes o 17:30 začne druhé farské synodálne stretnutie, prebehne v online
forme. Zapojte sa do života vo farnosti aj v tejto podobe!
❑ V stredu (19.1.) pri večernej sv. omši o 18:00 v kostole Kráľovnej pokoja
bude stretnutie s birmovancami.
❑ V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov pridáme do našich prosieb
pri sv. omšiach aj tento úmysel. Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských
spoločností na území mesta Košice pri tejto príležitosti usporadúva 28. ekumenickú
bohoslužbu slova, ktorá sa bude konať v pondelok 24. 1. o 18:00 v modlitebni
apoštolskej cirkvi v Košiciach. Informácie o programe a možnosti sledovania
online prenosu nájdete na plagáte.
❑ Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho slova. V Dóme sv. Alžbety bude v tento
deň osobitný duchovný program zameraný na Božie slovo, vrátane výstavy
biblických artefaktov. Podrobnosti sú na plagáte.
❑ Sväté prijímanie bude možné prijať vždy v čase, keď rozdávame sv.
prijímanie pri danej sv. omši, prídeme ho vonku dať aj tým, ktorí sa nedostanú do
kostola.
❑ Sviatosť zmierenia bude možné prijať cez týždeň pred rannými a večernými
sv. omšami. Sviatosť zmierenia je dostupná pre všetkých v rámci individuálnej
pastorácie, bez účasti na svätej omši.
V piatok a v nedeľu namiesto online stretnutia s prvoprijímajúcimi deťmi prebehne
v rovnakej podobe informačné stretnutie s ich rodičmi. Tí si môžu vybrať jeden
alebo druhý termín, na obidvoch stretnutiach budú zopakované rovnaké informácie.
Prihlasovacie údaje sú tie isté ako na stretnutia s deťmi.
Piatok 21.1.2022
16:00 stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí
Nedeľa 23.1.2022
16:00 stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí

❑

Letný pobytový tábor. Aj v tomto roku Združenie pre deti a mládež NODAM, pripravuje pre deti od 6 do 15 rokov, detský pobytový tábor. Termín:
9.7. - 17. 7. 2022. Miesto: Penzion Jozefína - Krásnohorská Dlhá Lúka. Cena
pobytu 130€. Bližšie informácie u sr. Samuely.
❑ V piatok (15.1.) bol pohreb + Ľudmily Batikovej, ktorá ochotne a obetavo
slúžila dlhší čas ako kostolníčka v kostole Zoslania Ducha Svätého. Nech jej dá
dobrý Boh večnú radosť v nebeskom kráľovstve!
❑ Vo farskej kancelárii sme tento týždeň k dispozícii v pondelok – piatok v
čase 15,00 –17,00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. V prípade obsadenej
linky zavolajte znova. Kňaz v nemocnici  0908 600 095. Informácie je najlepšie
priebežne sledovať na Farnosť Košice – Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk.
❑ Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť svojimi milodarmi v kostole
a individuálnymi príspevkami. Poukázaním na účet prispeli (9.1.- 15.1.2022)
bohuznámi veriaci: 30€ K., 25€ Š., 20€ M., 50€ H., 5€ F., 100€ Č., 10€ H., 20€ Š.,
20€ S. a 15€ L. Pán Boh nech odmení darcov!
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863
II. synodálne stretnutie
POČÚVAŤ
Žiadny malý kameň mozaiky nie je celou mozaikou. Ale ani mozaika nie je celistvá bez
ktorejkoľvek jej časti. Preto je jednota závislá od rozličností a rozličnosti od jednoty. Každá
malá časť mozaiky poukazuje na krásu celého obrazu (nie na seba), ale i krása obrazu je
závislá od každej malej časti. Potrebujú sa navzájom. Každý malý kameň mozaiky má
vlastnú farbu i odtieň. Tak ako každý veriaci v cirkvi má vlastný životný príbeh, svoje
zakúsené i prežité. Každý človek je schopný Boha, je hľadačom Boha i vlastného presahu.

Druhé online stretnutie farského synodálneho spoločenstva bude dnes (nedeľa
16.1.2022) od 17:30 prostredníctvom programu Zoom. Téma stretnutia vrátane
pomocných otázok na diskusiu bola zverejnená minulý týždeň.
Program Zoom si viete nainštalovať aj do mobilu, ale lepšie je využiť počítač
s webkamerou a reproduktormi.
Dva jednoduché kroky na pripojenie sa:
1.
stiahnuť si tento program https://zoom.us/download (prvý v poradí)
2.
pripojiť sa cez odkaz
https://us02web.zoom.us/j/81889922557?pwd=L2xLQUJXbFJKZ1o5TkNuYSsyNWlOZz0
9

zadať Join with Computer audio
Ak by bolo potrebné: Meeting ID: 818 8992 2557

Passcode: 905922

Vzhľadom na povahu synodálneho spoločenstva prosíme, aby ste uviedli svoje
krstné meno a mali zapnutú kameru.

Centrum pre štúdium biblického
a blízkovýchodného sveta
a Farnosť sv. Alžbety v Košiciach
pozývajú na

SLÁVENIE

NEDELE

BOŽIEHO SLOVA

v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov

pri bohoslužbách
v Katedrále sv. Alžbety

23. 1. 2022
10:30 15:00 18:00
Sledujte online na Youtube
kanáli Dóm sv. Alžbety
a na AntikTV o 10:15 a 14:45

INTRONIZÁCIA BIBLIE
BIBLICKÁ KATECHÉZA

15 min. pred sv. omšou

PRÍHOVORY
O BOŽOM SLOVE
PREDSTAVENIE
BIBLICKÝCH ARTEFAKTOV
z výnimočnej zbierky kazateľa Bratskej
jednoty baptistov, Michala Lapčáka
9:00 - 19:00
www.biblia.abuke.sk www.domsvalzbety.sk
podrobnejšie info rlapko@gmail.com

