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Modlitba k Sedembolestnej Panne Márii
Sedembolestná Panna Mária, ty
sláva nášho národa, ty radosť nášho
ľudu, s dôverou sa vinieme k tebe,
k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu
a s tebou velebíme nášho nebeského Otca. On nás vytrhol z moci
tmy a preniesol do kráľovstva
svojho milovaného Syna, ktorý nás
vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
Preblahoslavená Panna, teba
nám dal tvoj milovaný Syn za
Matku, keď si stála pri jeho kríži
a mala účasť na jeho vykupiteľskom utrpení.
Ty poznáš všetky naše úzkosti
a bôle, ty poznáš aj lásku nášho
ľudu k tebe. Ako si nás chránila
v minulých stáročiach vo viere
a v oddanosti Cirkvi, buď nám aj
teraz mocnou ochranou.
Chráň nás pred hriechom, pred
bludnými náukami a konzumným
spôsobom života a upevňuj našu
vernosť Kristovi.
Verní
odkazu
našich
vierozvestov svätého Cyrila a
Metoda, ktorí ťa osobitne uctievali,
chceme si zachovať dedičstvo

našich otcov. Pomáhaj nám, Matka
Cirkvi, aby sme si zachovali
neporušenú vieru a oddanosť svätej
Cirkvi a jej viditeľnej hlave
pápežovi, námestníkovi tvojho
Syna tu na zemi.
Mária, svätyňa a nevesta
Ducha Svätého, pros za náš ľud,
aby sa svetlom a silou Božieho
Ducha čím skôr uskutočnila jednota
kresťanov v jednej Kristovej
Cirkvi.
Matka
Sedembolestná,
chráň našu mládež, nádej Cirkvi a
národa, pred hriechom a každým
zlom a pomáhaj jej, aby rástla pod
tvojou ochranou v múdrosti
a milosti.
Sedembolestná
Panna
Mária, oroduj za nás. Chráň našu
vlasť od všetkého zla a pomáhaj jej
predstaviteľom, aby spravovali
Slovensko v zhode s Božou vôľou,
v pravde, spravodlivosti a láske.
Blahoslavená Panna Mária,
Matka bolestná, ty Matka milosti,
ty nádej sveta, ty patrónka naša,
vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú
k tebe. Amen

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 12.9.2022
06:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Utorok 13.9.2022
06:30 sv. omša
18:00 sv. omša

Najsv. meno preblahoslavenej Panny Márie

Sv. Ján Zlatoústy

Streda 14.9.2022
06:30 sv. omša
18:00 sv. omša

Povýšenie Svätého kríža

Štvrtok 15.9.2022
07:00 sv. omša
09:00 sv. omša
18:00 sv. omša

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

Piatok 16.9.2022
06:30 sv. omša
14:00 sobášny obrad
18:00 sv. omša
(17,00 – 17,45 tichá adorácia)
Sobota 17.9.2022
07:00 sv. omša
15:00 sv. omša so sobášom
18:00 sv. omša
Nedeľa 11.9.2022
[25. 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
ZBIERKA NA KOSTOL

Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok – Streda, 12. – 14.9.2022
07:00 sv. omša
19:00 sv. omša

Štvrtok, 15.9.2022
08:00 sv. omša
09:30 sv. omša

Piatok, 16.9.2022
07:00 sv. omša
19:00 sv. omša

Sobota, 17.9.2022
08:00 sv. omša

Nedeľa 18.9.2022
8:00 sv. omša
9:30 sv. omša

[25. nedeľa v cezročnom období]

ZBIERKA NA KOSTOL

Nemocničná kaplnka
Z dôvodu zákazu návštev nie sú sv. omše
v nemocničnej kaplnke Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

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.

OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať (uvedené bez akademických titulov):
Daniel Takáč a Miroslava Astrabová

OZNAMY
❑ Budúcu nedeľu, 18.9.2022 bude septembrová zbierka na kostol.
Zbierka v kostole Ducha Svätého bude na opravu fasády kostola Ducha
Svätého. Zbierka v kostole Kráľovnej pokoja bude na mesačnú splátku za
osvetlenie v kostole. Tieto splátky sú vo výške 2.631,48 € nastavené do mája
2023. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
❑ Vo štvrtok, 15.9.2022 slávime Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku
Slovenska. Je to zároveň deň pracovného pokoja. Sv. omše si pozrite
v liturgickej časti. Vo štvrtok bude kancelária zatvorená. Zasväťme tento deň
a vyhnime sa ťažkej práci. Mária, matka Sedembolestná, oroduj za nás!
❑ Saleziáni vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie, Košice Kalvária nás
pozývajú na odpustovú slávnosť, ktorá vyvrcholí sv. omšou vo štvrtok,
15.9.2022 o 10:30. Celebruje ju košický arcibiskup, Mons. Bernard Bober.
Sprievodný program začína deň vopred o 17:00. Viac info na výveske.
❑ V stredu, 14.9.2022 bude o 18:00 v Dóme sv. Alžbety slávnostná sv. omša
z príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka v Košiciach. Slávnosti bude
predsedať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolita. V rámci
slávnosti bude aj odhalenie pamätnej tabule.
❑ 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: môžete volať kedykoľvek

 0910 686 413
 0908 600 095
 0910 686 413

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

