SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh
22. nedeľa v cezročnom období C 28.8.2022 35/2022
_________________________________________________________________________________

Pozvanie na guľáš
❑ V sobotu, 3.9.2022 budú za dobrého počasia variť deti guľáš vo farskej
záhrade. Pozývame deti, aby prišli na 09:00 do farskej záhrady (brána napravo
od kancelárie). Na guľáš ste pozvaní všetci z farnosti, starší a mladší. Určite sa
podelíme 😊 Guľáš by mohol byť hotový okolo 14:00. Deti si môžu priniesť
aj fľašu na vodu, aby sme nemuseli používať plastové poháre.

Sviatosť krstu
❑ Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti každú sobotu o 11:00 alebo
v nedeľu počas sv. omše o 09:00 hod. Bližšie info vo farskej kancelárii.

1. sv. prijímanie a birmovka
❑ Budúcu nedeľu sa dozviete o prihlasovaní detí na slávnosť 1.sv.prijímania
a mladých ku sviatosti birmovania.

Sviatosť zmierenia
❑ Sviatosť zmierenia (spoveď) môžete prijať pol hodiny pred každou sv.
omšou okrem nedele. V prvopiatkovom týždni spovedáme hodinu pred
večernou sv. omšou. Príďte v takom čase, aby kňaz mohol presne začínať sv.
omšu.

Sviatosť manželstva
❑ K prijatiu sviatosti manželstva sa nahláste vo farskej kancelárii najmenej
3 mesiace vopred, aby ste mohli náležite absolvovať prípravu pred prijatím
tejto sviatosti.

Pohreb
❑ Pri vybavovaní záležitosti okolo pohrebu nás môžete kontaktovať na
mobilnom čísle 0915 320 819 aj mimo kancelárskych hodín. Pohrebné obrady
(aj so sv. omšou) sa po dohode môžu konať aj v kostole Kráľovnej pokoja.
Môžete nás kontaktovať ešte pred vybavovaním vecí v pohrebných službách.

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 29.8.2022 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
06:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Utorok 30.8.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Streda 31.8.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Štvrtok 1.9.2022
6:30 sv. omša
17,00 – 17,45 tichá adorácia
18:00 sv. omša
Piatok 2.9.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Sobota 3.9.2022
Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
07:00 Fatimská sobota a sv. omša
18:00 sv. omša
Nedeľa 4.9.2022
[23. nedeľa v cezročnom období]
07:00 sv. omša
09:00 sv. omša
10:15 sv. omša (pre deti)
11:30 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 29.8. – 2.9.2022
07:00 sv. omša
Sobota 3.9.2022
08:00 Fatimská sobota a sv. omša
Nedeľa 4.9.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[23. nedeľa v cezročnom období]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)

V nemocnici platí zákaz návštev.
Z toho dôvodu sv. omše až do odvolania
v nemocničnej kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov
nebudú.
❑ Farnosť sv. Ondreja, Košice Podhradová, pozýva veriacich na prosebnú púť
k sv. Rozálii za odvrátenie epidémie a vojny.
Sv. Rozália, pustovníčka zo Sicílie je patrónkou proti moru a epidémiám.
S naším mestom je spojená od roku 1715, kedy jej Košičania postavili kaplnku
ako poďakovanie za ukončenie moru v roku 1709. V čase pandémie
koronavírusu boli v septembri 2022 v kaplnke sv. Rozálie natrvalo inštalované
jej relikvie.
Duchovný program bude od stredy, 31.8.2022 a vyvrcholí odpustovou
slávnosťou v nedeľu, 4.9.2022 o 15:00. Viac info na výveske.

OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať (uvedené bez akademických titulov):
František Findorák a Monika Semanová
Tomáš Kováč a Zuzana Juhásová

OZNAMY
❑ Máme pred sebou prvopiatkový týždeň. Sviatosť zmierenia môžete prijať
pol hodinu pred rannými a hodinu pred večernými sv. omšami. Ku sviatosti
zmierenia pozývame zvlášť deti a mladých, ktorí nastupujú do škôl.
❑ V nedeľu, 4.9.2022 začínajú o 10:15 sv. omše pre deti. Pri týchto sv.
omšiach bude spievať detský zbor. Na skúšku sú pozvané všetky deti a skúška
bude každú nedeľu o 09:30 v zasadačke farskej budovy.
Pri tejto prvej sv. omši budú v závere sv. omše posvätené aj školské tašky
prvákov, ktorí nastupujú do školy 😊
❑ Pri zbierke na potreby kostola sa minulú nedeľu vyzbieralo:
kostol Kráľovnej pokoja 1690 € a v kostole Ducha Svätého 435 €.
Na účet farnosti ste v mesiaci august prispeli 585 €.
V kancelárii ste prispeli: 280 €.
Pán Boh zaplať všetkým darcom!
❑ V pondelok, 29.8.2022 (štátny sviatok) bude farská kancelária zatvorená.
❑ KONTAKT:
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh
Milosrdenstva 15, 040 01 Košice
Farár: Martin Novotný
www.farnostjuh.sk, email: farnost.juh@gmail.com
Kancelária: po – pia 16:00 – 17:00  0910 686 413
Služba pre chorých doma alebo v nemocnici:  0908 600 095
Vybavovanie pohrebu a súrnych vecí:  0915 320 819
Podpora pre našu farnosť:
IBAN : SK53 1100 0000 0026 2506 4863

