Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 4.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Utorok 5.7.2022
7:00 sv. omša
9:00 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť)

Streda 6.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Štvrtok 7.7.2022
6:30 sv. omša
17,00 – 17,50 tichá adorácia
18:00 sv. omša
Piatok 8.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Sobota 9.7.2022
7:00 sv. omša
15:00 sobášna sv. omša
18:00 sv. omša
Nedeľa 10.7.2022
[15. nedeľa v cezročnom období]
7:00 sv. omša
9:00 sv. omša
11:00 sv. omša (maďarská)
18:00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Slávenie slávností a prikázaných sviatkov je v jednotlivé dni také ako vo farskom
kostole Kráľovnej pokoja, v nasledujúcom programe sú uvedené len časy sv. omší.
Pondelok 4.7.2022
7:00 sv. omša
Utorok 5.7.2022 sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť)
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

Streda – piatok 6.7.2022 – 8.7.2022
7:00 sv. omša
Sobota 9.7.2022
8:00 sv. omša
Nedeľa 10.7.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[15. nedeľa v cezročnom období]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Slávenie slávností a prikázaných sviatkov je v jednotlivé dni také ako vo farskom
kostole Kráľovnej pokoja, v nasledujúcom programe sú uvedené len časy sv. omší.
Pondelok 4.7.2022
nebude
Utorok 5.7.2022 sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť)
10:30 sv. omša
Streda 6.7. 2022 a Piatok 8.7.2022
15:30 sv. omša
Štvrtok 7.7.2022
nebude
Sobota 9.7.2022
9:00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 10.7.2022
10:30 sv. omša

[15. nedeľa v cezročnom období]

O H L Á Š K Y
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):
Peter Lendacký a Lucia Mihaliková
Štefan Bičkoš a Zuzana Juhászová
Ivan Nagy a Natália Pacholská

O Z N A M Y

Milí veriaci farnosti Kráľovnej Pokoja.
Hneď na úvod by som vás rád srdečne pozdravil ako váš nový farár.
Teším sa na vás spolu s celým pastoračným tímom, ktorý tvoria vám
známi farskí vikári Štefan Nebesňák a Michal Mucha a diakoni Milan
Andrejkovič a František Hermanovský - čerstvo vysvätený v júni
tohto roku.
Tohto školského roku budeme mať o jedného farského vikára menej,
čo je pre náš tím určite oveľa náročnejšie a preto vám chcem napísať
pár zmien.
Počas letných prázdnin (júl – august) nebudú večerné sv. omše
v kostole Ducha Svätého. Taktiež v pondelok a vo štvrtok nebudú sv.
omše v nemocnici.
Kancelárske hodiny sa skrátia a to od 16:00 – 17:00 od pondelka do
piatku.
Ak máte akékoľvek otázky, chcem vás poprosiť, keby ste
uprednostnili mailovú komunikáciu: farnost.juh@gmail.com
V prípade služby pre chorých, volajte na mobilné číslo: 0908 600 095
(ako doteraz) a v prípade nahlásenia pohrebu volajte na číslo do
kancelárie: 0910 686 413. Ostatné náležitosti vybavujte, prosím,
v čase kancelárskych hodín.
Ďakujem za pochopenie a prosím o modlitby za našu farnosť.
S pozdravom a vďakou Martin Novotný, farár
❑ Pri zbierke (26.6.) na Dobročinné diela Svätého otca sa vyzbieralo: kostol
Kráľovnej pokoja 970 €, kostol Ducha Svätého 330 €, nemocničná kaplnka
110 €. Pán Boh zaplať!
❑ Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 16:00 –
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!
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863

SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh
14. nedeľa v cezročnom období C 3.7.2022 27/2022
_________________________________________________________________________________

NOVOVYMENOVANÝ NUNCIUS NA SLOVENSKU
Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal
sa ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Mons. Nicola Girasoli,
informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Menovanie zároveň
oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Do funkcie nastúpi po Mons.
Giacomovi Guidovi Ottonellovi.
„Apoštolská nunciatúra na Slovensku oznamuje, že Svätý Otec František
vymenoval za nového apoštolského nuncia v Slovenskej republike J. Ex.
Mons. Nicolu Girasoliho, tituálneho arcibiskupa Egnazia Appula
a doterajšieho apoštolského nuncia v Peru,“ uvádza komuniké týkajúce sa
menovania nového apoštolského nuncia na Slovensku.
Mons. Nicola Girasoli sa narodil 21. júla 1957 v Ruvo di Puglia (Bari –
Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1980 a bol inkardinovaný
do diecézy Ruvo di Puglia. Získal doktorát z kánonického práva.
Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 1. mája 1985. Pôsobil
na pápežských zastupiteľstvách v Indonézii a Austrálii, v Sekcii
pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na Apoštolských
nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických
a Argentíne. 24. januára 2006 bol menovaný za apoštolského nuncia v
Zambii a Malawi. 29. októbra 2011 bol menovaný za apoštolského nuncia v
Trinidad a Tobago, Antigue a Barbude, na Bahamách, Barbadose,
Dominike, Jamajke, Grenade, v Guayanskej kooperatívnej republike, na
Svätom Krištofe a Nevise, Svätej Lucii, Svätom Vincentovi a Grenadínach,
v Suriname a za apoštolského delegáta na Antilách. 16. júna 2017 bol
menovaný za apoštolského nuncia v Peru.
Ovláda anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk.
(zdroj: TKKBS)

