SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

13/2019

31.3.2019

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ku Dňu počatého dieťaťa
V dnešný deň pápež František podpísal novú apoštolskú exhortáciu Christus vivit
(Kristus žije), ktorá je výsledkom synody o mládeži. Tým nadviazal na odkaz sv.
Jána Pavla II., ktorý 25. marca 1995 podpísal encykliku Evangelium vitae
(Evanjelium života) o nedotknuteľnosti ľudského života.
Svätý Otec dnes zdôraznil, že v „zložitej situácii dnešného sveta práve rodina
založená na manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou nadobúda
principiálnu dôležitosť a poslanie. Je preto nevyhnutné znovu objaviť plán, ktorý
Boh vytýčil pre rodinu, a pripomenúť jej veľkosť a nenahraditeľnosť pre službu
životu a spoločnosti.“
V Deň počatého dieťaťa povzbudzujeme veriacich, našu mládež, dospelých i
seniorov, a s nimi všetkých ľudí dobrej vôle, aby zintenzívnili svoje úsilie
podporovať rodinu a chrániť bezbranných, ktorým zákony našej krajiny stále
upierajú právo na život. Pokladáme za potrebné pripomenúť, aká kľúčová je pre
nás táto téma. Majme to na pamäti pri všetkých voľbách.
Medzi najväčšie verejné zhromaždenia od čias Nežnej revolúcie patria práve
Národné pochody za život. Nemôžeme nad témou rodiny a života zatvárať oči, lebo
čelíme rozhodnutiu, ktoré ovplyvní našu budúcnosť.
Dôležité občianske rozhodnutie urobme správne. A pozvime k nemu, naozaj
dôrazne, aj tých, ktorí nás majú verejne reprezentovať. To, čo hovoríme v našich
chrámoch, žime aj v našej občianskej spoločnosti.
Spoločne sa dnes modlíme za vnímavosť ľudských sŕdc a za odvahu stavať našu
budúcnosť na skutočne slušnom základe: na kultúre života.
V Prešove 25.3.2019

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 1.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 2.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 3.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 4.4.2019
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 5.4.2019
6,30 sv. omša
17,30 krížová cesta
18,00 sv. omša
Sobota 6.4.2019
7,00 sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 7.4.2019
[5. 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 1.4.2019 – Štvrtok 4.4.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Piatok 5.4.2019
7,00 sv. omša
18,30 krížová cesta
19,00 sv. omša

Sobota 6.4.2019
8,00 sv. omša
Nedeľa 7.4.2019
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
14,00 krížová cesta
19,00 sv. omša

[5. pôstna nedeľa]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 1.4.2019 – Piatok 5.4.2019
15,30 sv. omša
Sobota 6.4.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 7.4.2019
10,30 sv. omša

[5. pôstna nedeľa]

O Z N A M Y
Krížové cesty vo farnosti
nedeľa 14,00 kostol Zoslania Ducha Svätého
15,00 (+ pôstna kázeň) kostol Kráľovnej pokoja
piatok 15,00 nemocničná kaplnka
17,30 kostol Kráľovnej pokoja
18,30 kostol Zoslania Ducha Svätého

❑

V rámci minulotýždňovej zbierky na kostolné potreby bolo vyzbieraných
v kostole Kráľovnej pokoja 1313€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 778€
a v nemocničnej kaplnke 35€. Pán Boh nech odmení všetkých darcov!
❑ Veľké upratovanie kostola, fary a okolia pri kostole sa uskutoční v sobotu 6.
apríla 2019 od 8.30 hod. Prihlásiť sa môžete pri sakristii u Gabiky Kardošovej.
Pán Boh zaplať za Vašu ochotu!
❑ Bohuznáma veriaca prispela pre potreby nemocničnej kaplnky milodarom 50€.
Svätá omša za zomrelých darcov orgánov – 8.04.2019
V pondelok 8. apríla 2019 o 18.00 bude v Košickej katedrále svätá omša za
zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Svätú omšu bude
celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a bude vysielaná
Rádiom Lumen. Povzbudzujeme k účasti hlavne príbuzných zosnulých, ktorí týmto
spôsobom pomohli druhým ako aj tých, ktorým takí ľudia zlepšili či zachránili
život.

❑ Vo farskej kancelárii budeme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00
– 17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42. www.farnostjuh.sk
Pôstna aktivita - Pôstne plátno
Kohút – symbol zapretia – Sv. písmo: Lk 22, 54-62
Zakikiríkanie kohúta privedie Petra k bdelosti a ľútosti
Predsavzatie – urobím niekomu radosť, niekoho poteším, nesklamem dôveru;
- ak som niekomu ublížil, ospravedlním sa, priznám sa
Podobenstvo o márnotratnom synovi a milosrdnom otcovi
„Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť
majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn
všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom
premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť
núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje
hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu
ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca
má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi
a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa
tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel
k svojmu otcovi ... (evanjelium sv. Lukáša)
RADOSŤ
EŠTE HLBŠIE
PRIATEĽSTVO
PRIJATIE EUCHARISTIE
ZMIERENIE
OCHOTA VECI NAPRAVIŤ
VYZNANIE HRIECHOV
A ZADOSŤUČINENIE
TÚŽBA PO
ZMIERENÍ
ĽÚTOSŤ

PRIATEĽSTVO
UVEDOMENIE
SI HRIECHU
SPYTOVANIE
SVEDOMIA
URÁŽKY
HRIECH

