SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

7/2019

17.2.2019

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 18.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 19.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 20.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 21.2.2019
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 22.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

Katedra sv. Petra, apoštola

Sobota 23.2.2019
7,00 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Polykarp, biskup a mučeník

Nedeľa 24.2.2019
[7. 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 18.2.2019 – Piatok 22.2.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 23.2.2019
8,00 sv. omša
Nedeľa 24.2.2019
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
19,00 sv. omša

[7. nedeľa v cezročnom období]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 18.2.2019 – Piatok 22.2.2019
15,30 sv. omša
Sobota 23.2.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 24.2.2019
10,30 sv. omša

[7. nedeľa v cezročnom období]

O Z N A M Y

❑ Dnes je zbierka na kostolné potreby. Ďakujeme za vaše milodary!
❑ Bohuznáma veriaca darovala pre potreby farnosti 500€. 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
❑ Úmysly sv. omší sú v kostole Kráľovnej pokoja a v kostole Zoslania Ducha
Svätého obsadené na mesiac až dva dopredu. Nevieme splniť požiadavku na
odslúženie sv. omše o týždeň ani o dva. Prosím, aby ste to mali na pamäti pri
životných jubileách alebo iných výročiach spojených s konkrétnym dátumom.
❑ Viacero ďalších pozvánok na rozličné podujatia nájdete na výveske.
Dňa 11. februára 2019, v deň spomienky Panny Márie Lurdskej, zaopatrený
sviatosťami zomrel v Stropkove
kňaz Peter Gostič
Narodil sa 15. januára 1961 v Stropkove. Kňazskú vysviacku prijal 19. 6. 1988
v Rožňave. Pôsobil vo farnostiach: Michalovce, Veľký Šariš, Nováčany, Čaňa,
Hankovce, Žbince, Nižný Hrušov, Košice – Kráľovná pokoja a Ražňany.
V našej farnosti pôsobil dva roky (1.7.2015 - 30.6.2017). Hlavnou náplňou jeho
kňazskej služby bola služba chorým v nemocnici a v charitných domoch mimo
nemocnice. Voči pacientom i starším si zachovával pozorný a obetavý prístup. Bol
vždy ochotný poslúžiť, nakoľko mu to len dovoľoval jeho vlastný zdravotný stav
i osobná dispozícia.
Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou vykonal v stredu 13. februára
2019 Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Zosnulý je pochovaný na cintoríne
v Stropkove.
Nech odpočíva v pokoji!

Časť príhovoru Svätého Otca Františka
účastníkom medzináboženského stretnutia
v Abú Zabí, 4. februára 2019.
Nemožno si uctievať Stvoriteľa bez
zachovávania posvätnosti každého jedného
človeka a každého ľudského života: každý je
v Božích očiach rovnako vzácny. Lebo Boh
nepozerá na ľudskú rodinu s pohľadom
uprednostňovania, ktorý vylučuje, ale s
pohľadom prajnosti, ktorá začleňuje. Preto
priznávať každému ľudskému bytiu rovnaké
práva znamená zvelebovať Božie meno na
zemi. V mene Boha Stvoriteľa teda musí byť
bez váhania odsúdená každá forma násilia,
pretože je hrubým znesvätením Božieho mena
používať ho na ospravedlnenie nenávisti
a násilia voči bratovi. Neexistuje násilie, ktoré by mohlo byť nábožensky
ospravedlniteľné. Nikto nesmie použiť náboženstvá na podnecovanie nenávisti,
násilia, extrémizmu a slepého fanatizmu či použiť meno Boha na ospravedlnenie
vražedných činov, vyhostenia, terorizmu a utláčania.
Odvaha k rôznosti je dušou dialógu, ktorý sa zakladá na úprimnosti
úmyslov. Dialóg je totiž ohrozený predstieraním, ktoré zväčšuje vzdialenosti
a podozrievavosť: nie je možné hlásať bratstvo a potom konať opačne. Podľa istého
moderného spisovateľa, „kto klame sám sebe a počúva svoje vlastné lži, dôjde až
do bodu, kedy už nebude môcť rozlíšiť pravdu, ani v sebe, ani okolo seba; a takto
už viac nemá úctu ani voči sebe samému, ani k ostatným“ (F. M. Dostojevskij,
Bratia Karamazovovci, II, 2, Miláno 2012, 60).
Mladí ľudia, častokrát obklopení negatívnymi a falošnými správami (fake
news), sa potrebujú naučiť nepodľahnúť lákadlám materializmu, nenávisti
a predsudkov; naučiť sa správne reagovať na nespravodlivosť a aj na bolestivé
zážitky z minulosti; naučiť sa obraňovať práva ostatných s tým istým oduševnením,
s akým obraňujú vlastné práva. Jedného dňa to budú oni, čo nás budú súdiť:
pozitívne, ak sme im dali solídne základy pre vytváranie nových stretnutí
civilizácie; alebo negatívne, ak sme im nechali len fatamorgány a bezútešnú
perspektívu neslávnych konfliktov necivilizovanosti.
Nemožno teda veriť v Boha a nesnažiť sa zároveň žiť v spravodlivosti so
všetkými podľa zlatého pravidla: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj
vy im. Lebo to je Zákon i Proroci“ (Mt 7,12).

