Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

18/2022

1.5.2022

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 2.5.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Utorok 3.5.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Filip a Jakub, apoštoli

Streda 4.5.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Florián, mučeník

Štvrtok 5.5.2022
6:30 sv. omša
17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 6.5.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
(upratovanie po sv. omši – 1. skupina)

Sobota 7.5.2022
7:00 fatimská sobota + sv. omša
14:00 sobášny obrad
18:00 sv. omša
Nedeľa 8.5.2022
[Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera]
7:00 sv. omša
9:00 sv. omša
11:00 sv. omša (maďarská)
18:00 sv. omša
Kostol Zoslan ia Ducha Sväté ho
Pondelok 2.5.2022 – Piatok 6.5.2022
7:00 sv. omša
19:00 sv. omša
Sobota 7.5.2022
7:00 fatimská sobota + sv. omša
15:30 sobášna sv. omša

Nedeľa 8.5.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera]

Kapln ka Pan ny Márie Pomocnice kresťanov (ne moc nic a)
Pondelok 2.5.2022 – Piatok 6.5.2022
15:30 sv. omša
Sobota 7.5.2022
9:00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 8.5.2022
10:30 sv. omša

[Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera]

O Z N A M Y
Dnešnú sv. omšu (nedeľa, 1.5.) o 9:00
z kostola Kráľovnej pokoja vysiela
v priamom prenose rádio Mária, ktoré
rozvíja svoju činnosť aj v našej arcidiecéze.

❑ Májové pobožnosti budú od pondelka spoločne v čase začiatku večerných
sv. omší v kostole Kráľovnej pokoja aj v kostole Zoslania Ducha Svätého.
❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pol
hodiny pred každou sv. omšou cez týždeň, v kostole Kráľovnej pokoja v tomto
týždni večer od 17:00 do začiatku sv. omše. Osobitne odporúčame štvrtkový večer.
❑ Najbližšia sobota je prvou sobotou v mesiaci. V kostole Kráľovnej pokoja a v
kostole Ducha Svätého začneme o 7:00 fatimskou sobotou.
❑ Na budúcu nedeľu (8.5.) bude zbierka na kňazský seminár.
❑
Ďakujeme animátorom, ktorí spolu so sestrou Samuelou zorganizovali
a zebezpečili včerajší výlet na Bankov!
❑ Ružencové bratstvo pozýva na púť do Turzovky (8.5.2022) a na Butkov
(21.5.2022). Bližšie informácie na tel. čísle 0907 768 324 alebo osobne u pani
kostolníčky G. Snakovej.
❑ Na budúcu nedeľu (8.5.) pri sv. omši o 11:00 posvätí otec arcibiskup Bernard
Bober nový kostol sv. Dominika Sávia na Sídlisku Ťahanovce.
❑ 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.

❑

Na výveske nájdete viacero plagátov s pozvánkami na rôzne duchovné
podujatia, ktoré sa počas nasledujúceho mesiaca uskutočnia v Košiciach.
❑ Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť svojimi milodarmi v kostole
a individuálnymi príspevkami. Bohuznámi veriaci prispeli: 150€ a 100€.
Poukázaním na účet prispeli (24.4.- 30.4.2022) bohuznámi veriaci: 10€ V., 10€ B.,
15€ K. a 20€ P. 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):
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
Ďakovná púť v Ríme
V uplynulých dňoch sa uskutočnila ďakovná púť do
Vatikánu s poďakovaním Svätému Otcovi za jeho
návštevu na Slovensku. Púť viedol predseda Konferencie
biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita
Stanislav Zvolenský, spolu s košickým arcibiskupom
metropolitom Bernardom Boberom a desiatkou rímskokatolíckych i
gréckokatolíckych biskupov, medzi ktorými sú aj eparchovia Košíc a Bratislavy
Cyril Vasiľ a Peter Rusnák. Na púť sa púť zaregistrovalo viac ako 4 000 pútnikov,
vrátane vyše 100 kňazov a seminaristov.
„Nosím si v srdci naše septembrové stretnutia v Bratislave, Prešove, Košiciach a v
Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bolo pre mňa veľkým
potešením vidieť, ako Cirkev na Slovensku žije bohatstvom rozmanitosti obradov
a tradícií, ako most spájajúci kresťanský Západ a Východ. Ďakujem Pánovi, že som
napriek pandémii mohol navštíviť vašu krajinu; nech dá dozrieť ovociu apoštolskej
cesty!
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, nech je pre vás Mamou, ktorá
vás vždy sprevádza na vašej ceste a učí vás utešovať a prinášať nádej. Tú nádej,
ktorá nesklame a ktorá má meno: Zmŕtvychvstalý Kristus.“
pápež František na audiencii 30.4.2022

