SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh
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27.1.2019

Vážení priatelia,
Katolícku univerzitu v Ružomberku doteraz úspešne absolvovalo viac ako 111tisíc mladých z celého Slovenska. Dnes pôsobia medzi vami ako učitelia,
zdravotníci, ošetrovatelia, novinári, psychológovia, ale aj teológovia a kňazi. Boli
poslaní pomáhať budovať civilizáciu lásky. Verím, že naši absolventi toto jedinečné
poslanie napĺňajú a všade tam, kde sú, vnášajú ducha pokoja, porozumenia a
pokory.
Práve pri tohtoročnej Nedeli Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa z
rozhodnutia biskupov slávi vždy v poslednú januárovú nedeľu, zvlášť myslíme na
našich absolventov. Prajeme im, aby nezabudli na to, odkiaľ vyšli, a aby ich život
stál na pevnom základe, ktorým je Kristus – Cesta, Pravda a Život.
Na našej alma mater pripravujeme založenie klubu absolventov. Myslíme si, že
dňom ukončenia štúdia by nemalo končiť ani štúdium, ani ďalšie vzdelávanie, a
rovnako by sa promóciou nemal pretrhať vzťah medzi absolventmi a vysokou
školou, ktorá ich vyštudovala a vychovala. Radi by sme s našimi absolventmi
nadviazali a neskôr prehĺbili intenzívne vzájomné kontakty.
Katolícka univerzita v Ružomberku je najvyššia katolícka vzdelávacia inštitúcia
na Slovensku. Naďalej sa odvažujeme prosiť o vašu podporu a priazeň, no
predovšetkým o vaše modlitby, ktoré potrebujeme pre naše osobné ľudské príbehy,
ale aj pre naše akademické pôsobenie na jedinej katolíckej vysokej škole.
Pozývame vaše deti študovať na jednu z našich štyroch fakúlt, „aby sa nestratili v
pretechnizovanom svete. [...] Strážme si a rozvíjajme našu univerzitu. Katolícku a
slovenskú. [...] Mohla by byť majákom svetla medzi babylonskými vežami. Mohla
by spájať opravárov sveta. Mohla by nám pomôcť objaviť poklady, o akých sa nám
dnes ešte ani nesníva.“
S radosťou v srdci Vás pozdravuje
Jaroslav Demko
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 28.1.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka)

Utorok 29.1.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 30.1.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 31.1.2019
sv. Ján Bosco, kňaz (spomienka)
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 1.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Sobota 2.2.2019
Obetovanie Pána (sviatok)
7,00 fatimská sobota + sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 3.2.2019
[3. 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
Pondelok 28.1.2019 – Piatok 1.2.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 2.2.2019
7,00 fatimská sobota + sv. omša
Nedeľa 3.2.2019
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
19,00 sv. omša

[3. nedeľa v cezročnom období]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 28.1.2019 – Piatok 1.2.2019
15,30 sv. omša
Sobota 2.2.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 3.2.2019
10,30 sv. omša

[3. nedeľa v cezročnom období]

O Z N A M Y

❑ V pondelok (28.1.) bude o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja sv. omša
obetovaná za zdravotníkov.
❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred
každou sv. omšou, v kostole Kráľovnej pokoja v tomto týždni večer od 17,00 do
začiatku sv. omše. Osobitne odporúčame štvrtkový večer.
❑ V sobotu je sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Prosíme, aby ste si na sv.
omšu priniesli sviece! Ich požehnanie sa bude konať pri všetkých sv. omšiach.
❑ 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.
❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu pastorácie mládeže v našej
arcidiecéze.
❑ Svätoblažejské požehnanie bude možné prijať v nedeľu po sv. omši.
❑ Sviatosť birmovania budeme sláviť vo farskom kostole Kráľovnej pokoja
v sobotu 8.6.2019 pri sv. omši o 11,00.
❑ Vo farskej kancelárii budeme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00
– 17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42. www.farnostjuh.sk

Pozvánka na

Karneval šikovných rúk
Zapamätaj si!
dátum: sobota 9. 2. 2019
čas: 14,30 - 17,00 hod.
miesto: ul. Milosrdenstva 15 /farská zasadačka/
Čakajú ťa animátori, súťaže, hry, hudba a tanec, občerstvenie.
Zober so sebou masku, dobrú náladu, rodičov a aj kamaráta.

❑

Vo štvrtok 31.1.2019 o 16,30 bude v jezuitskom kostole v Košicach
(Komenského ul. 14) sv. omša za život.

3. nedeľa v cezročnom období „C“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 1, 1-4; 4, 14-21
Odpovedz na otázky:
Kto prečítal tento text v sobotu v synagóge?
V akom meste sa nachádzala synagóga?
Z akej starozákonnej knihy je tento text?
Na čom bol napísaný text?
Osemsmerovka
s tajničkou: CHÝR, DNES,
DÔKLADNE, HOVORIŤ,
IZAIÁŠ, KRAJ, MNOHÍ,
NAPÍSANÉ, NAŠIEL,
ODZAČIATKU,
POMAZAL, POSLAL,
POČULI, PÍSMO,
SPOĽAHLIVOSŤ ,
TEOFIL, UTLÁČANÝCH,
UČENIE, UČIL, VERNE,
VYROZPRÁVAŤ,
VZNEŠENÝ, ZVYK,
ZASVÄTILI, ČÍTAL
Predsavzatie: Denne budem
čítať zo Svätého písma 10 minút.
Rozšifruj text:

„Duch

Pána

je

nado

_________________zalmapo,

mnou,
aby

lebo
som

ma
hlásal

_________________jelevanium chudobným. Poslal ma
oznámiť ______________týmzaja, že budú prepustení,
a _________________pýmsle,
________________nýchčautlá

že

budú

prepustiť na

a ohlásiť Pánov ______________milvýosti rok.“

vidieť;
slobodu

