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Nedeľa Božieho milosrdenstva
Túžim, aby sviatok milosrdenstva
bol úkrytom a útočišťom pre všetky
duše,
zvlášť
pre
úbohých
hriešnikov. V ten deň je otvorené
vnútro
môjho
milosrdenstva.
Vylievam celé more milostí na
duše, ktoré sa priblížia k prameňu
môjho milosrdenstva. Duša, ktorá
pristúpi k svätej spovedi a svätému
prijímaniu,
dosiahne
úplné
odpustenie vín a trestov. V tento
deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí
priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát… Sviatok
milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú
nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho
milosrdenstva.
(Denníček 699, www.milosrdenstvo.sk)
Drahí bratia a sestry,
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.
Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra,
ktoré v tejto skúške prejavujete.
Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v
konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali.
Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa
logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani
my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia.
Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom,
prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj
milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.
K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 25.4.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Marek, evanjelista

Utorok 26.4.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Streda 27.4.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Štvrtok 28.4.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Piatok 29.4.2022
sv. Katarína Sienská, spolupatrónka Európy
6:30 sv. omša
15:00 sobášny obrad
18:00 sv. omša (upratovanie po sv. omši – 5. skupina)
Sobota 30.4.2022
7:00 sv. omša
18:00 sv. omša
Nedeľa 1.5.2022
[Tretia veľkonočná nedeľa]
7:00 sv. omša
9:00 sv. omša
11:00 sv. omša (maďarská)
18:00 sv. omša
Kostol Zoslan ia Ducha Sväté ho
Pondelok 25.4.2022 – Piatok 29.4.2022
7:00 sv. omša
19:00 sv. omša
Sobota 30.4.2022
8:00 sv. omša
Nedeľa 1.5.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[Tretia veľkonočná nedeľa]

Kapln ka Pan ny Márie Pomocnice kresťanov (ne moc nic a)
Pondelok 25.4.2022 – Piatok 29.4.2022
15:30 sv. omša
Sobota 30.4.2022
15:30 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 1.5.2022
10:30 sv. omša

[Tretia veľkonočná nedeľa]

O Z N A M Y
Slávenie sviatku Božieho milosrdenstva v kostole Kráľovnej pokoja
15:00 Modlitba v hodine milosrdenstva
(Poklona Najsvätejšej Sviatosti a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva)

❑

Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky
na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel
Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu
vzývanie Božieho milosrdenstva (napr. Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
Všetky večerné sv. omše cez týždeň
o 18:00 a nedeľná sv. omša o 9:00
v kostole Kráľovnej pokoja bude
v nasledujúcom týždni vysielať rádio
Mária, ktoré rozvíja svoju činnosť aj v našej arcidiecéze. Nateraz ho možno
počúvať prostredníctvom internetového pripojenia alebo novým rádioprijímačom
prijímajúcim signál DAB+.
❑ Vo štvrtok (28.4.) bude v kostole Kráľovnej pokoja mimoriadne aj večerná
sv. omša o 18:00. Čas na adoráciu a na prijatie sviatosti zmierenia bude od 17:00
– 18:00.
❑ V piatok (29.4.) pri večernej sv. omši o 18:00 v kostole Kráľovnej pokoja bude
stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi. Po sv. omši sa uskutoční organizačné
stretnutie s rodičmi z prvej aj z druhej skupiny. Prosím o účasť aspoň jedného
z rodičov. Rodičia prvoprijímajúcich detí z prvej skupiny (slávnosť 14.5.) sa
už dnes (24.4.) môžu zapísať na stretnutie s kňazom a to tak, že si vyberú jeden
z termínov, ktoré sú uvedené na hárkoch umiestnených na stolíku za lavicami
v kostole Kráľovnej pokoja.
❑ Na budúcu sobotu vás pozývame na farský výlet na Horný Bankov!

❑ V rámci zbierky pri Božom hrobe sme v kostole Kráľovnej pokoja vyzbierali
1505€ a v kostole Zoslania Ducha Svätého 660€. Pán Boh nech odmení darcov.
Farský výlet do prírody
pre deti, rodičov, starých rodičov, známych aj neznámych
Kedy: 30. 4. 2022 – sobota
Miesto: Horný Bankov, lúka s ohniskom - opekačka – (vlastné zásoby)
Preprava: individuálna - auto, električka - Bus
organizovaná - odchod o 9:00 hod. (ul. Milosrdenstva 15, smer Astória)
električka č. 1: Astória - Havlíčkova (9:27 hod.)
Bus č. 14: Havlíčkova - H. Bankov (9:59 - hod.)
Začiatok trasy: rampa na parkovisku s označením Farnosť Kráľovnej pokoja,
ďalšie označenie trasy, modrou stužkou.

❑ Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva deti od 6 do 15 rokov na
detský letný kresťanský tábor v termíne 31.7. – 5.8.2022 v Hermanovciach nad
Topľou. Bližšie informácie: vargovicova.zuzana@gmail.com +421 907 404 667.
❑ Vo farskej kancelárii sme tento týždeň k dispozícii v pondelok – piatok v
čase 15:00 –17:00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. V prípade
nezodvihnutia 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. Bohuznámi veriaci prispeli: 100€ a 50€.
Poukázaním na účet prispeli (10.4.- 23.4.2022) bohuznámi veriaci: 50€ K., 40€ Š.,
30€ V., 50€ S., 20€ T., 30€ J., 10€ H., 20€ S., 15€ L., 10€ F., 20€ S., 20€ Š., 30€
K., 20€ B., 20€ T., 30€ F. a 100€ V. Pán Boh nech odmení darcov!
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863
O H L Á Š K Y
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):
Branislav Gomolčák a Mária Sándorová
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja
Stephen William Hurst a Veronika Krafčíková
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja
Adela Kažimírová a Peter Suchý
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého
Tatiana Sobotková a Róbert Belohorský
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého

