SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh
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Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne
dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život
a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní
v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde
sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a
najnevinnejším.
Snívame o krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú
manželstvom, pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu
a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich
prijať a vychovávať.
Snívame o krajine kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté
dieťa. Kde sa pomáha rodinám a každej tehotnej matke v ťažkej životnej
situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti opustený a zbytočný.
Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame. Pridajte sa k nám.
Snívate s nami tento sen aj Vy. Príďte 22. septembra 2019 do Bratislavy
povedať ÁNO ochrane každého ľudského života od počatia po prirodzenú
smrť. Pomôžte nám meniť Slovensko, aby bolo plné úcty k životu.
Prvý Národný pochod za život sa uskutočnil v roku 2013 v Košiciach, druhý v
roku 2015 v Bratislave. Vo svojom čase boli najväčšími verejnými
zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Celkovo ich navštívilo vyše 150
tisíc ľudí.
Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia
biskupov Slovenska (KBS)

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 25.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 26.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 27.2.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 28.2.2019
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 1.3.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Sobota 2.3.2019
7,00 fatimská sobota + sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 3.3.2019
[8. 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 25.2.2019 – Piatok 1.3.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 2.3.2019
7,00 fatimská sobota + sv. omša
Nedeľa 3.3.2019
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
19,00 sv. omša

[8. nedeľa v cezročnom období]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 25.2.2019 – Piatok 1.3.2019
15,30 sv. omša
Sobota 2.3.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 3.3.2019
10,30 sv. omša

[8. nedeľa v cezročnom období]

O Z N A M Y

❑ V pondelok (25.2.) 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.
❑ Najbližšia sobota je prvou sobotou v mesiaci. V kostole Kráľovnej pokoja a v
kostole Ducha Svätého začneme o 7,00 fatimskou sobotou.
❑ V rámci minulotýždňovej zbierky na kostolné potreby bolo vyzbieraných
v kostole Kráľovnej pokoja 1424€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 938€
a v nemocničnej kaplnke 65€. Pán Boh nech odmení všetkých darcov!
❑ Vo farskej kancelárii budeme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00
– 17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42. www.farnostjuh.sk
V nedeľu 3.3.2019 sa v našom kostole po svätých omšiach uskutoční
charitatívna ponuka výrobkov rodín v núdzi. Milodarom podporíte osamelé
mamičky s deťmi, ktoré tieto výrobky vyrábajú.
Rodiny sprevádzame ich neľahkým osudom, ktoré častokrát nemajú čo
jesť, na čom spať, za čo zaplatiť deťom stravu a MHD lístky, či lieky...
Mamičky v rámci pracovných dielní vyrábajú ponúkané výrobky, ktoré
nájdete na stolíku vzadu a vďaka kúpe môžeme prakticky pomôcť veľkému
množstvu ľuďom v núdzi.
Za Vašu pomoc vopred ďakujeme.
OZ Maják nádeje
Časopis Verbum vychádza dvakrát do roka
(Veľká noc, Vianoce).
Predplatné na celý rok: 10 €.
Popis platby: MENO, ADRESA
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0008 5966
Variabilný symbol: 592020

