SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh
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Po narodení potrebujeme pre život starostlivosť
našich rodičov a v nijakej etape života sa nikto z
nás nemôže úplne oslobodiť od potreby a pomoci
druhých.
Vždy si budeme uvedomovať našu bezmocnosť
voči niekomu alebo niečomu; práve tým sa ako
„stvorenia“ vyznačujeme.
Poctivé priznanie si tejto skutočnosti nám
pomáha, aby sme ostali pokorní a odvážne
praktizovali solidaritu ako čnosť nevyhnutnú pre
život.“
pápež František
(posolstvo k svetovému dňu chorých)

SVIATOSŤ POMAZANIA NEMOCNÝCH
V pondelok je sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, čo je zároveň 27.
svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti bude možné v pondelok 11.2.2019 prijať
pomazanie nemocných:
pri sv. omši o 7,00 v kostole Zoslania Ducha Svätého
pri sv. omši o 15,30 v nemocničnej kaplnke
pri sv. omši o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja
Túto sviatosť možno prijať (aj opakovane) z dôvodu vážnej choroby alebo vyššieho
veku. V prípade neistoty, či sviatosť máte alebo môžete prijať, sa prosím obráťte
na kňaza. Udelenie tejto sviatosti deťom a mladým ľuďom musí predchádzať
konzultácia s kňazom.
Pomazanie nemocných je sviatosť a tak jej prijatie predpokladá život v milosti
posväcujúcej. Príležitosť na sviatosť zmierenia bude pred každou sv. omšou.
Prosíme príbuzných, aby zabezpečili svojim starším členom rodiny možnosť
zúčastniť sa na pondelkovej sv. omši.

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 11.2.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša spojená s udelením pomazania nemocných
Utorok 12.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 13.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 14.2.2019
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 15.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Sobota 16.2.2019
7,00 sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 17.2.2019
[6. 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 11.2.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
7,00 sv. omša spojená s udelením pomazania nemocných
19,00 sv. omša
Utorok 12.2.2019 – Piatok 15.2.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 16.2.2019
8,00 sv. omša
Nedeľa 17.2.2019

[6. nedeľa v cezročnom období]

8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
19,00 sv. omša
Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 11.2.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
15,30 sv. omša spojená s udelením pomazania nemocných
Utorok 12.2.2019 – Piatok 15.2.2019
15,30 sv. omša
Sobota 16.2.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 17.2.2019
10,30 sv. omša

[6. nedeľa v cezročnom období]

O Z N A M Y

❑ Dnes po sv. omši o 9,00 bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
❑ Zajtra (pondelok 11.2.) bude možné prijať sviatosť pomazania nemocných pri
sv. omši o 7,00 v kostole Zoslania Ducha Svätého, pri sv. omši o 15,30
v nemocničnej kaplnke a pri sv. omši o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja.
❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby.
❑ Bohuznámy veriaci venoval na opravu kostola Zoslania Ducha Svätého 300€.
Bohuznáma veriaca darovala pre potreby farnosti 100€. Pán Boh zaplať!
❑ Vo farskej kancelárii budeme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00
– 17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42. www.farnostjuh.sk
Spoločenstvo Ladislava Hanusa ponúka formačno - akademický
program pre študentov a mladých pracujúcich. Je to možnosť
spoznať viac svoju vieru v diskusiách o dôležitých cirkevných
textoch ako aj o aktuálnych spoločenských výzvach. Prihlásiť sa dá
do 10.2.2019. Viac info na www.slh.sk príp. na facebooku
spoločenstva.
❑ Arcidiecézne centrum pre rodinu pozýva manželov, snúbencov ako aj zaľúbené
dvojice na DUET Tour 2019, interaktívny workshop s názvom „7 pilierov dobrého
manželstva“ počas Národného týždňa manželstva 2019. „Zastávka“ v Košiciach
bude prebiehať na Teologickej fakulte na Hlavnej 89 v Košiciach od 17:30 do
20:00. Viac informácií nájdete na https://www.vztahovo.sk/duet-tour/.
❑ Viacero ďalších pozvánok na rozličné podujatia nájdete na výveske.

Sv. Jozefína Bakhita sa narodila v Južnom Sudáne v r. 1869. Ako mladé dievča
bola unesená a predaná do otroctva. Nepamätala si meno, ktoré jej dali rodičia.
Bakhita, čo znamená Šťastná, je meno, ktorým ju ironicky nazval jej únosca. V
roku 1883 si ju kúpil taliansky diplomat, ktorý ju poslal do Talianska pracovať ako
pestúnku. Bakhita mala 21 rokov, keď prijala sviatosť krstu a s ním meno Jozefína.
Potom ju často bolo vidieť v kostole ako bozkáva krstiteľnicu a šepká – tajnička:

