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Synoda 2021 – 2023
Zástupcovia diecéznych synodálnych tímov začali v benediktínskom
kláštore v Sampore pracovať na vytvorení celoslovenskej syntézy
synodálneho rozlišovania. V tíme sú zástupcovia laikov, rehoľníkov,
centra pre rodinu a teologickej fakulty. Veriacich na Slovensku prosia o
podpornú modlitbu. Ako informoval národný koordinátor synody Ivan
Ružička, po úvodnom zvolení metodológie sa v troch blokoch tím venuje
hlavným pilierom synody - spoločenstvu, spoluúčasti a misii. „Začali
sme modlitbou k Duchu Svätému a pokračujeme v rozlišovacom
procese,“ uviedol. Vytvorený text bude následne poslaný spať do diecéz
na konzultáciu. Od 10. augusta bude čas na záverečnú korekciu a preklad
do taliančiny.
Príprava podnetov k synode prebiehala v každej diecéze a na tento účel
sa v mnohých farnostiach vytvorili malé skupiny s niekoľkými ľuďmi či
spoločenstvá, ktoré debatovali o „spoločnom putovaní“ v Cirkvi.
Slovenské diecézy a eparchie mali syntézy odovzdať na Generálny
sekretariát Konferencie biskupov Slovenska do 15. júla. Z nich bude
vytvorená záverečná syntéza, ktorú odošle sekretariát KBS do Vatikánu.
Ide o prvú (národnú) fázu synody.
Druhá fáza (kontinentálna) bude nasledovať od septembra 2022 do marca
2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich
kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody
biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.
Tretia fáza - synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023
zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v
konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v
roku 2018.
(zdroj www.tkkbs.sk)

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

OZNAMY
❑ Pri zbierke na potreby kostola sa minulú nedeľu vyzbieralo: kostol
Kráľovnej pokoja 1510 €, kostol Ducha Svätého 400 €. Na účet farnosti ste
v mesiaci júl prispeli 800 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom!
❑ Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v týždni pol hodinu
pred rannými omšami a hodinu pred večernými omšami.
❑ Dňa 2.8. možno získať za obvyklých podmienok vo všetkých farských
kostoloch, vo františkánskych kostoloch, v bazilikách minor
a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“.
❑ Najbližšia sobota 6.8. je prvá v mesiaci. Pobožnosť fatimskej soboty
spojená s modlitbou sv. ruženca v našich kostoloch začne o 7:00 a po jej
skončení bude nasledovať sv. omša.
❑ V sobotu 6.8. nám v kostole Kráľovnej pokoja počas večernej sv. omše
a po sv. omši zaspieva Duo Benedictus. Toto duo tvorí speváčka Nadia
Kazanstseva (soprán) a Ana Igošina (organ). Kto by ich chcel finančne
podporiť, môže tak urobiť pri východe z kostola po koncerte.
❑ Dvojmesačník katolíckeho Rádia Mária na júl až august 2022 je zadarmo
dostupný aj v našich kostoloch. V auguste prináša veriacim kurz správneho
čítania a prednesu liturgických textov.
❑ V prípade vybavovania záležitostí ohľadom pohrebu nás kontaktujte
na tel.č. 0915 320 819.
❑ 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

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 1.8.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša

sv. Alfonza Máriu de Ligouri, biskupa (spomienka)

Utorok 2.8.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Streda 3.8.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Štvrtok 4.8.2022
sv. Jána Máriu Vianneya (spomienka)
6:30 sv. omša
17,00 – 17,45 tichá adorácia
18:00 sv. omša
Piatok 5.8.2022 Výr. posviacky mariánskej baziliky v Ríme (spomienka)
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Sobota 6.8.2022
7:00 FS+sv. omša
18:00 sv. omša

Premenenie Pána (sviatok)

Nedeľa 7.8.2022
[19. 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 1.8.2022 – 5.8.2022
7:00 sv. omša
Sobota 6.8.2022
7:00 FS + sv. omša
Nedeľa 7.8.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[19. 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 1.8.2022
nebude
Utorok a Streda 2.8.2022 a 3.8.2022
15:30 sv. omša
Štvrtok 4.8.2022
nebude
Piatok 5.8.2022
15:30 sv. omša
Sobota 6.8.2022
9:00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 7.8.2022
10:30 sv. omša

[19. nedeľa v cezročnom období]

