Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 25.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Jakuba, apoštola (sviatok)

Utorok 26.7.2022 sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
6:30 sv. omša
(spomienka)
18:00 sv. omša
Streda 27.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Gorazda a spoločníkov (spomienka)

Štvrtok 28.7.2022
6:30 sv. omša
17,00 – 17,45 tichá adorácia
18:00 sv. omša
Piatok 29.7.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Marty, Márie a Lazára (spomienka)

Sobota 30.7.2022
7:00 sv. omša
16:00 sobášny obrad
18:00 sv. omša
Nedeľa 31.7.2022 [18. 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 25.7.2022 – 29.7.2022
7:00 sv. omša
Sobota 30.7.2022
8:00 sv. omša
Nedeľa 31.7.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[18. 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 25.7.2022
nebude
Utorok a Streda 26.7.2022 a 27.7.2022
15:30 sv. omša
Štvrtok 28.7.2022
nebude
Piatok 29.7.2022
15:30 sv. omša
Sobota 30.7.2022
9:00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 31.7.2022
10:30 sv. omša

[18. nedeľa v cezročnom období]

OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):
Jakub Pilník a Slavomíra Frankovská
Martin Holcbar a Alexandra Kappranová
Stanislav Petraš a Katarína Koromházová
Mimo našu farnosť
Martin Muzelák a Mária Petrušová

OZNAMY
❑ Dnes (nedeľa) 24.7.2022 je pri sv. omšiach zbierka na kostol. Táto
zbierka nám nateraz pomáha pokryť zvlášť splátky za inštaláciu
osvetlenia v kostole. Pán Boh zaplať.
❑ Dnes (nedeľa) 24.7. je Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov.
Pamätajme vo svojich modlitbách, nielen dnes, na svojich starých
rodičov a blízkych v zrelom veku.
❑ 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
17. nedeľa v cezročnom období C 24.7.2022 30/2022
__________________________________________________________________________________

Svetový deň starých
Rodičov a Seniorov
Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie
(Ž 92,15)
Tento deň bol ustanovený v roku 2021 a každoročne sa slávi v
celej Cirkvi na štvrtú júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého
Joachima a svätej Anny, Ježišových „starých rodičov“. Tento
rok sa uskutoční 24. júla, čiže dnes.
Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité
a významné, a vyzýva ich, aby boli učiteľmi pokojného
spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Táto misia sa
začína vo vlastnej rodine, ale nekončí tam, ale siaha
k „mnohým vystrašeným vnúčatám, ktoré sme ešte nestretli
a ktoré možno utekajú pred vojnou alebo trpia kvôli nej“
na Ukrajine, v Afganistane, Južnom Sudáne alebo na iných
miestach sveta. Svätý Otec pozýva starých rodičov a starších
ľudí, aby naďalej prinášali ovocie svojho života, pomáhali
svojimi obetami ku spáse svojej aj druhých a navrhuje im,
aby osobitným spôsobom prežívali rozmer modlitby,
ktorou môžu vyprosovať potrebné milosti.
Viac informácií nájdete na www.rodina.kbs.sk

