Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 18.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Utorok 19.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Streda 20.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Štvrtok 21.7.2022
6:30 sv. omša
17,00 – 17,45 tichá adorácia
18:00 sv. omša
Piatok 22.7.2022 sv. Márie Magdalény (sviatok)
6:30 sv. omša
15:00 sobášna sv. omša
18:00 sv. omša
Sobota 23.7.2022 sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sviatok)
7:00 sv. omša
18:00 sv. omša
Nedeľa 24.7.2022 [17. 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 – Piatok 18.7.2022 – 22.7.2022
7:00 sv. omša
Sobota 23.7.2022
8:00 sv. omša
Nedeľa 24.7.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[17. 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 18.7.2022
nebude
Utorok a Streda 19.7.2022 a 20.7.2022
15:30 sv. omša
Štvrtok 21.7.2022
nebude
Piatok 22.7.2022
15:30 sv. omša
Sobota 23.7.2022
9:00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 24.7.2022
10:30 sv. omša

[17. nedeľa v cezročnom období]

OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):

Ivan Nagy a Natália Pacholská
Jakub Pilník a Slavomíra Frankovská
OZNAMY
❑ Na budúcu nedeľu 24.7.2022 bude pri nedeľných sv. omšiach zbierka
na kostol. Táto zbierka nám nateraz pomáha pokryť zvlášť splátky
za inštaláciu osvetlenia v kostole. Vďaka vám, ktorí podporujete našu
farnosť trvalým príkazom a pozývam aj ďalších k tomuto spôsobu
príspevku. Dávam do pozornosti aj platobný terminál, ktorý je v kostole
Kráľovnej pokoja. Chcem sa Vám poďakovať za každý váš finančný
príspevok. Pán Boh zaplať.
❑ V pastorácii a starostlivosti o chorých vás chceme poprosiť, aby ste
nahlásili vašich najbližších, ktorí majú záujem o prijatie sviatosti
pokánia, Eucharistie, či pomazanie chorých. Zvlášť by som chcel
povedať, že sviatosť pomazania chorých nie je v prvom rade určená len
zomierajúcim. Je to posila pre chorých. Ak má niekto z vašich blízkych
podlomené zdravie, opýtajte sa ho, či by chcel prijať sviatosti a dajte nám
vedieť osobne vo farskej kancelárii, emailom, alebo telefonicky na t.č.
0908 600 095. Radi prídeme. Chcem vás poprosiť, aby ste sa nefixovali
len na prvopiatkový týždeň, ale prijali akýkoľvek deň v mesiaci,
samozrejme po spoločnom dohovore.
❑ 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
16. nedeľa v cezročnom období C 17.7.2022 29/2022
__________________________________________________________________________________

Zmena času nedeľných sv. omší
v kostole Kráľovnej pokoja
Milí veriaci, po rozhovore s pastoračným tímom
a kurátormi by som vás rád informoval o zmene času
nedeľných sv. omší. Od 21.8.2022 (Odpustová slávnosť
v kostole Kráľovnej pokoja) pribudne sv. omša o 10:15,
ktorá bude zvlášť určená pre rodiny s deťmi.
Nedeľná sv. omša v maďarskom jazyku bude posunutá
na 11:30. Ranná nedeľná sv.omša o 7:00 a 9:00 zostáva.
Celkový prehľad nedeľných sv. omší v kostole Kráľovnej
pokoja:
Sobota večer: 18:00
Nedeľa
07:00
09:00
10:15 pre rodiny s deťmi
11:30 v maďarskom jazyku
Nedeľná sv. omša o 09:00 bude pravidelne obetovaná
za farnosť.
Sv. omša o 10:15 pre rodiny s deťmi bude zameraná
príhovorom a spevmi pre deti.
S pozdravom Martin Novotný, farár

