SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

9/2016

26.2.2017

Neustála zmena srdca
Jedna vec je brnkať na klavíri a druhá vec je hrať na ňom ako virtuóz. Podobne
jedna vec je ísť na ochutnávku vína, ale niečo iné je byť jeho znalcom. To isté
platí aj v našom živote s Ježišom. Jedna vec je poznať evanjeliové posolstvo,
Desatoro alebo miesto Panny Márie v Cirkvi, ale druhá vec je byť svätý – alebo
aspoň žiť, „ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčiť sa mu vo všetkom, tým, že
budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha“ (Kol 1,
10). Toto rozlišovanie je jadrom učenia Cirkvi o obrátení.
Obrátenie môžeme definovať ako rozhodnutie zanechať hriech a obrátiť sa k
Ježišovi. Grécke slovo, ktoré sa v Biblii používa na obrátenie, je metanoia.
Mohli by sme doslova povedať, že toto slovo znamená „nad“ alebo „za“ (meta)
„mysľou“ (noia) – alebo aj „nový spôsob myslenia“.
Joe Difato, vydavateľ časopisu Slovo medzi nami

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 27.2.2017
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

adorácia
15,00 – 18,00

Utorok 28.2.2017
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

adorácia
15,00 – 18,00

Streda 1.3.2017
6,30 sv. omša
9,00 sv. omša
18,00 sv. omša

Popolcová streda (deň prísneho pôstu)
15,00 korunka Božieho milosrdenstva
adorácia 15,00 – 18,00

Štvrtok 2.3.2017
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

15,00 korunka Božieho milosrdenstva
adorácia 15,00 – 18,00

Piatok 3.3.2017
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

15,00 korunka Božieho milosrdenstva
adorácia 15,00 – 18,00

Sobota 4.3.2017
7,00 fatimská sobota + sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 5.3.2017
[1. pôstna nedeľa]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša
11,00 sv. omša (maďarská)
15,00 pôstna kázeň a krížová cesta
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 27.2.2017 – Piatok 3.3.2017
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 4.3.2017
7,00 fatimská sobota + sv. omša
8,00 sv. omša
Nedeľa 5.3.2017
8,00 sv. omša

[1. pôstna nedeľa]

9,30 sv. omša
14,00 krížová cesta
19,00 sv. omša
Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (ne mocnica)
Pondelok 27.2.2017 – Piatok 3.3.2017
15,30 sv. omša
Sobota 4.3.2017
15,30 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 5.3.2017
10,30 sv. omša

[1. pôstna nedeľa]

O Z N A M Y

 Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.
Celokošická sv. omša so zdravotníkmi
pondelok 27.2.2017 o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja
Program:

18,00 prezentácia dobrovoľníckej činnosti
18,10 sv. omša
(celebruje vdp. Peter Bednár, nemocničný kňaz)
19,00 prezentácia študentov SZŠ Kukučínova, Košice
19,30 agapé pre zdravotníkov

 Popolcovou stredou začíname kresťanský pôst ako obdobie zodpovednej
duchovnej prípravy na Veľkú Noc. Streda je dňom prísneho pôstu a
zdržiavania sa mäsitých jedál. (Deti, starších a chorých sa týka primerane
uľahčený pôst.) Aj každý piatok v pôste má byť zvýrazneným dňom odriekania a
intenzívnejším dňom naplneným duchovným úsilím. Počas pôstneho obdobia
prosím o zvláštne zohľadnenie každého piatku ako dňa pokánia.
 Na popolcovú stredu bude program sv. omší ako býva cez týždeň, naviac
bude sv. omša o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. V nemocničnej kaplnke bude
sv. omša o 15,30. Pri všetkých sv. omšiach bude možné na znak pokánia prijať
poznačenie popolom.
 Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je
pol hodiny pred každou rannou a večernou sv. omšou, v kostole Kráľovnej
pokoja v tomto týždni večer od 17,00 do sv. omše,
 Najbližšia sobota je prvou sobotou v mesiaci. V kostole Kráľovnej pokoja
a v kostole Ducha Svätého začneme o 7,00 fatimskou sobotou. Po jej skončení
bude nasledovať sv. omša.

Počas pracovných dní v pôstnom období pozývame na spoločnú adoráciu v
hodine milosrdenstva. Budeme sa stretávať pri spoločnej modlitbe Korunky
Božieho milosrdenstva o 15,00 v kostole Kráľovnej pokoja. Začneme na
Popolcovú stredu.

 Na budúcu nedeľu (5.3.) prídu do našej farnosti na popoludňajšiu krížovú
cestu v kostole Kráľovnej pokoja aj veriaci z farnosti Prešov – Solivar, ktorí si
chcú v roku fatimského výročia urobiť púť do nášho kostola zasväteného Panne
Márii.
Nedeľné popoludnia počas pôstu budú v kostole Kráľovnej pokoja spojené s
príhovorom kňaza v podobe pôstnych kázní. Slová povzbudenia i
napomenutia zaznejú v tomto roku od duchovných otcov z rehole
augustiniánov.

 Ďakujeme všetkých ochotným dobrovoľníkom za včerajšiu brigádu na ihrisku
pri kostole! V najbližšiu sobotu pozývame na pokračovanie v jarnom
upratovaní areálu okolo kostola. Začíname o 9,00 a zúčasteným ponúkneme aj
obed v Centre pre rodinu!
Školské sestry de ND pripravujú detský tábor v rekreačnom zariadení
Július, Vyšná Slaná v termíne 9.7. – 15. 7. 2017 (nedeľa - sobota). Cena
pobytu je 95,- €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť po sv. omši v piatok a v
nedeľu.
Kontakt: sr. Fabiola t. č. 0910974424 (19°°-20°° hod.)

 Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –
17,00.  055/676 30 42.

Ekumenický svetový deň modlitieb
Kedy: v piatok 3. marca 2017 o 18:00 hod.
Kde: v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi
na ulici Hrnčiarskej 9 v Košiciach

 Dávame vám do pozornosti publikáciu Pre život 2017. Obsahuje súhrn akcií
v našej arcidiecéze na ochranu života a rodiny, dôležité kontakty a zaujímavé
projekty, svedectvo lekára, krížovú cestu počatých detí a iné. Brožúra je
aktuálna pre všetky vekové kategórie.
www.farnostjuh.sk

