SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh
23. nedeľa v cezročnom období C 4.9.2022 36/2022
_________________________________________________________________________________

Prihlasovanie detí k 1. sv. prijímaniu
❑ V tomto týždni bude v dňoch 7. – 9. septembra 2022 prebiehať
prihlasovanie detí k slávnosti 1. sv. prijímania v našej farnosti Kráľovnej
pokoja. Rodič, alebo rodičia (nie starí rodičia) nech prídu osobne vypísať
a odovzdať prihlášku, ktorú dostanú vo farskej kancelárii. Pri prihlasovaní sa
dozviete aj informácie ku príprave. Jednotlivé termíny:
Streda,
Štvrtok,
Piatok,

7.9.2022
8.9.2022
9.9.2022

16:30 – 17:30 ZŠ Staničná, ZŠ Gemerská
16:30 – 17:30 ZŠ Užhorodská, ZŠ Požiarnická
16:30 – 17:30 ZŠ (mimo územia našej farnosti).

Ak vám nevyhovuje vám určený termín, môžete prísť aj v inom termíne.
Ak vám z vážnych dôvodov nesedí žiadny termín, kontaktujte nás emailom.

Prijatie sviatosti birmovania
❑ Aj v tomto školskom roku 2022/2023 ponúkame v našej farnosti prípravu
k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, bývajúci
v našej farnosti, ktorí sú v tomto školskom roku (2022/2023) v 1. ročníku,
alebo v kvinte osemročného gymnázia a vyššie a ešte neprijali sviatosť
birmovania. Prihlášku si je potrebné vyzdvihnúť vo farskej kancelárii
v úradných hodinách a vyplnenú odovzdať v kancelárii najneskôr do stredy
14.9.2022. Stretneme sa pri otváracej mládežníckej sv. omši: štvrtok 22.9.2022
o 18:00 hod. v Kostole Kráľovnej pokoja. Zároveň pozývame všetkých
mladých, nielen birmovancov, k účasti na tejto sv. omši. Tešíme sa na vás.

Prijatie sviatosti pre dospelých
❑ Dospelí, ktorí by radi prijali Sviatosť krstu, eucharistie, či birmovania,
nech sa do 15.9.2022 nahlásia na emailovej adrese farnosti
(farnost.juh@gmail.com).

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 5.9.2022
06:30 sv. omša
18:00 sv. omša

Sv. Matka Tereza z Kalkaty

Utorok 6.9.2022
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Streda 7.9.2022 Sv. Marek, Melichar a Štefan, Košickí mučeníci
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Štvrtok 8.9.2022 Narodenie Panny Márie
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Piatok 9.9.2022
6:30 sv. omša
17,00 – 17,45 tichá adorácia
18:00 sv. omša
Sobota 10.9.2022
07:00 sv. omša
18:00 sv. omša
Nedeľa 11.9.2022
[24. 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
Pondelok – Piatok 5. – 9.9.2022
07:00 sv. omša
19:00 sv. omša
Sobota 10.9.2022
08:00 sv. omša
Nedeľa 11.9.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[24. nedeľa v cezročnom období]

Nemocni čná kaplnka
Z dôvodu zákazu návštev nie sú sv. omše
v nemocničnej kaplnke Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Žehnajúca modlitba za dieťa
Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje dieťa/deti
(meno-mená) a požehnaj ho. Prosím Ťa, zahrň ho svojim
milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad ním a odpusť mu
všetky hriechy. Prikry ho svojou krvou a chráň jeho myseľ,
srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia
jeho srdca. Osloboď ho od všetkých vplyvov Zlého.
Ochraňuj ho na cestách, Pane Ježišu. V Tvojom mene mu žehnám pokoj duše,
čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám mu
lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si
povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ho v živote pred úkladmi
Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ho šťastím
duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám ho v Tvojom Mene, aby bolo
zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišlo do neba s celou našou rodinou.
Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri ňom a že ho žehnáš. Požehnaj i mňa, aby
som sa ku nemu správal s tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou Amen.
Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa
s nimi stane, ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame ti ich, aby si Ty
mohol konať v ich živote - nie podľa našej predstavy, ale podľa tvojej múdrosti
a lásky, vedúcej ku spáse ich duše. Amen.

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

OZNAMY
❑ Od pondelka, 5.9.2022 budú od pondelka do piatku v kostole Zoslania
Ducha Svätého ranné sv. omše o 07:00 a večerné sv. omše o 19:00.
❑ V kostole Kráľovnej pokoja sa presúvajú týmto týždňom adorácie o 17:00
zo štvrtka na piatok. Na štvrtky plánujeme od 22.9.2022 sv. omšu pre mladých.
❑ V nedeľu po sv. omši, ktorá je pre deti o 10:15 vás pravidelne pozývame na
kávu, či čaj, alebo niečo sladké do centra rodiny. Ak máte chuť pomôcť, dajte
vedieť v sakristii, alebo priamo v centre po sv. omši a zaradíme vás do tejto
služby.
❑ Chceme poďakovať všetkým deťom, mladým a rehoľným sestrám, ktorí
navarili v sobotu 3.9.2022 perfektný guľáš a pohostili tak ľudí z farnosti.
Príjemne ste nás prekvapili, akí ste gurmáni. Vďaka.
❑ 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
Služba pre chorých doma alebo v nemocnici:
Vybavovanie pohrebu a súrnych vecí:

 0910 686 413
 0908 600 095
 0915 320 819

Podpora pre našu farnosť: IBAN : SK53 1100 0000 0026 2506 4863
Pán Boh zaplať za Váš finančný dar.

