SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

14/2019

7.4.2019

Svätá spoveď alebo spovedný rozhovor? Čo je lepšie?
Svätá spoveď ti umožňuje zostať z veľkej časti v anonymite. Spovedník
nevystupuje až tak veľmi v úlohe chápavého priateľa a radcu, ktorý ťa trpezlivo
počúva a nadväzuje s tebou rozhovor. Skôr sa prejavuje v úlohe sudcu, ktorý si
vypočuje tvoje hriechy, vážne vezme na vedomie tvoju ľútosť a potom ťa oslobodí.
To je veľmi dôležitý aspekt. A buďme k sebe úprimní: Niekedy si od rozhovoru
plného porozumenia sľubujeme aj to, že kňaz naše hriechy umenší: „Ale no tak, to
predsa vôbec nie je také zlé!" Mňa občas hnevá, keď mi kňaz niečo podobné povie.
Pri spovedi človek nemá tárať o nepodstatnostiach, ale rozhodne prejsť k veci. Ak
si kde-tu nie je istý, môže položiť otázku. Ale svätá spoveď nie je ani Božia
informačná kancelária ani psychologická poradňa! Je to miesto, kde
prostredníctvom Božieho služobníka stretávame samotného Boha.
Spovedný rozhovor je vynikajúcou možnosťou, ako celkom konkrétne pocítiť
Božiu Lásku a milosrdenstvo. Pred očami sa mi hneď vynorí niekoľko obrazov. Na
Taizé, kde som bol viackrát, sa každý týždeň koná „Noc svetiel". V priebehu večera
sa pod arkády pozdĺž chrámu postaví niekoľko bratov. S niektorými sa môžete
porozprávať o živote a o svojej ceste k Bohu. Iní štólou naznačujú, že sú
katolíckymi kňazmi. Môžete k nim pristúpiť a poprosiť ich o „spovedný rozhovor".
Mladí ľudia nezriedka stoja v dlhých radoch, len aby im udelili sviatosť zmierenia.
Je to neuveriteľne nákazlivé, vtiahne vás to takmer ako vzdušný vír: „Haló, ty tam!
Aj ty by si mal dať do poriadku svoj život s Bohom!" Je to priestor plný túžby,
pokoja a krásy. Boh tu koná. Mení ľudí v hĺbke ich srdca. „Spovedný rozhovor" je
skvelá vec, lebo práve vtedy, keď si človek ešte nie je istý, čo vlastne je alebo nie
je hriech, alebo keď chceš voje pokánie spojiť s prosbou o „ukázanie smeru",
potrebuje jednoducho čas na rozhovor s niekým, kto ho s božskou trpezlivosťou
vypočuje a kto mu Božím slovom poskytne pomoc. Aj „spovedný rozhovor" však
prináša isté nebezpečenstvo: celý sa môže zvrtnúť na trkotanie. Z kňaza ostane iba
milý chlap, s ktorým sa dá super pokecať. Spoveď je však svätým úkonom.
Nesmieme ju banalizovať.
YOUCAT
Bernhard Meuser

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 8.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 9.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 10.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Štvrtok 11.4.2019
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 12.4.2019
6,30 sv. omša
17,30 krížová cesta
18,00 sv. omša
Sobota 13.4.2019
7,00 sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 14.4.2019
[Kvetná nedeľa]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša
11,00 sv. omša (maďarská)
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 8.4.2019 – Štvrtok 11.4.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Piatok 12.4.2019
7,00 sv. omša
18,30 krížová cesta
19,00 sv. omša
Sobota 13.4.2019
8,00 sv. omša

Nedeľa 14.4.2019
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
14,00 krížová cesta
19,00 sv. omša

[Kvetná nedeľa]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 8.4.2019 – Piatok 12.4.2019
15,30 sv. omša
Sobota 13.4.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 14.4.2019
10,30 sv. omša

[Kvetná nedeľa]

O Z N A M Y

❑ Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli včera upratať kostol Kráľovnej
pokoja! Zišlo sa veľmi iniciatívne a ochotné spoločenstvo starších aj mladších!
Veľká vďaka všetkým!
❑ Dnes bude po sv. omši o 9,00 stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
❑ Dnes popoludní bude krížová cesta o 14,00 v kostole Zoslania Ducha Svätého
a o 15,00 v kostole Kráľovnej pokoja spojená s pôstnou kázňou.
Sviatosť zmierenia
Kostol Kráľovnej pokoja
pondelok – streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

6,00 – 6,30 (1 kňaz)
6,00 – 6,30 (1 kňaz)
6,00 – 6,30 (1 kňaz)
--14,00 – 17,00 (9 kňazi)

Kostol Zoslania Ducha Svätého
pondelok – streda
6,40 – 7,00 (1 kňaz)
štvrtok
6,40 – 7,00 (1 kňaz)
piatok
6,40 – 7,00 (1 kňaz)
sobota
--nedeľa
---

❑

17,00 – 18,00 (2 kňazi)
17,00 – 18,45 (2 kňazi)
17,00 – 18,00 (2 kňazi)
---

18,30 – 19,00 (1 kňaz)
18,00 – 19,00 (2 kňazi)
18,30 – 19,00 (1 kňaz)
-----

Budúca nedeľa je Kvetnou nedeľou. Slávnostný vstup Pána Ježiša do
Jeruzalema si liturgicky pripomenieme požehnaním ratolestí pred kostolom a
následným sprievodom.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na maľovanie kostola Kráľovnej pokoja.
Ďakujeme za milodar v rámci zbierky! Prispieť môžete aj priamo na účet farnosti
Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863

❑ Prosíme, aby ste nám v priebehu týždňa počas kancelárskych hodín nahlásili
spovedanie chorých a starších veriacich. Navštívime ich v utorok (16.4.) a v
stredu (17.4.)
❑ V piatok pri sv. omši o 19,00 v kostole Zoslania Ducha Svätého bude
pokračovať cyklus katechéz Vyznanie viery. Nasleduje téma: „ bol vzkriesený,
vystúpil do neba ...“.
❑ Nedeľné večerné sv. omše o 19,00 v kostole Kráľovnej pokoja budú od dnešnej
nedele pravidelne slúžiť kňazi z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.
❑ Bohuznáma veriaci prispela pre potreby kostola Kráľovnej pokoja milodarmi
300€, 200€, 100€ 50€. Rodina Ištoňova prispela milodarom vo výške 50€.
❑ 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
tŕnie – symbol bolesti – Prečítaj si zo Svätého písma: Mk 15, 16-20 vojaci dávajú
Ježišovi tŕňovú korunu – bolesť, potupenie
Predsavzatie – čítanie zo Svätého písma o umučení Pána Ježiša /sv. písmo lieči a
uzdravuje našu dušu, srdce/

❑ Oslávme spoločne nášho nebeského Otca z príležitosti 13. narodenín T-Systems
Slovakia a tým aj začiatok rozvoja IT sektoru v Košiciach. Ďakovná svätá omša sa
bude konať 15.04.2019 o 18:30 hod. v Premonštrátskom kostole Najsvätejšej
Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach.
Pozývame Vás všetkých (mladých, starých, páry,
rodiny blízke a vzdialené) na jarné a veľkonočné fotografovanie.

