SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

15/2019

14.4.2019

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 15.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 16.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 17.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
19,00 krížová cesta
Zelený štvrtok 18.4.2019
18,00 sv. omša
Veľký piatok 19.4.2019
8,00 ranné chvály a posvätné čítanie
16,30 krížová cesta
17,00 veľkopiatkové obrady
celonočná poklona Najsvätejšej Sviatosti
Biela sobota 20.4.2019
8,00 ranné chvály a posvätné čítanie
16,00 požehnanie jedál
19,30 veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa 21.4.2019
7,00 sv. omša (s požehnaním jedál)
9,00 sv. omša
11,00 sv. omša (maďarská)
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 15.4.2019 – Streda 17.4.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Zelený štvrtok 18.4.2019
19,00 sv. omša

Veľký piatok 19.4.2019
14,30 krížová cesta
15,00 veľkopiatkové obrady
poklona Najsvätejšej Sviatosti do 20,00
Biela sobota 20.4.2019
poklona Najsvätejšej Sviatosti od 7,30
15,00 požehnanie jedál
19,30 veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa 21.4.2019
8,00 sv. omša (s požehnaním jedál)
9,30 sv. omša
19,00 sv. omša
Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 15.4.2019 – Streda 17.4.2019
15,30 sv. omša
Zelený štvrtok 18.4.2019 a Veľký piatok 19.4.2019
- bez slávenia obradov Biela sobota 20.4.2019
15,30 gréckokatolícka liturgia (s požehnaním jedál)
Veľkonočná nedeľa 21.4.2019
10,30 sv. omša
O Z N A M Y
Sviatosť zmierenia dnes v kostole Kráľovnej pokoja 14,00 – 17,00
(Upozorňujeme, že sviatosť zmierenia bude možné prijať len v uvedenom čase!)

❑ Dnes je zbierka na maľovanie kostola Kráľovnej pokoja. Ďakujeme za
milodary! Prispieť môžete aj priamo na účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN:

SK53 1100 0000 0026 2506 4863
Sviatosť zmierenia vo Veľkom týždni
Kostol Kráľovnej pokoja
pondelok – streda

6,00 – 6,30 (1 kňaz)

17,00 – 18,00 (2 kňazi)

Kostol Zoslania Ducha Svätého
pondelok – streda
6,40 – 7,00 (1 kňaz)

18,30 – 19,00 (1 kňaz)

❑ Dnes popoludní bude krížová cesta o 14,00 v kostole Zoslania Ducha Svätého.
❑ Chorých, ktorých ste nám nahlásili na predveľkonočné spovedanie, navštívime
v utorok (16.4.) alebo v stredu (17.4.) po telefonickej dohode.
❑ V kaplnke sestier vincentiek bude slávený celý Veľký týždeň, vrátane všetkých
obradov Trojdnia.
❑ Kto sa zapojil do zbierky „Pôstna krabička“, nech svoje milodary pošle na
adresu uvedenú na krabičke.
Zelený štvrtok (18.4.)
❑ V Dóme sv. Alžbety bude o 9,30 svätá omša svätenia olejov.
❑ Ranné sv. omše v tento deň v našich kostoloch nebudú, stretneme sa pri
večerných sv. omšiach na pamiatku poslednej večere.
❑ Úplné odpustky možno získať: 1. Pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti
na Zelený štvrtok. 2. Za nábožnú účasť pri poklone kríža na Veľký piatok. 3. Za
obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
Veľký piatok (19.4.)
❑ Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých jedál!
Tradícia káže aj sobotu naplniť modlitbou a striedmosťou. K stolu s požehnanými
veľkonočnými jedlami nemáme zasadnúť skôr ako sa skončia obrady veľkonočnej
vigílie v sobotu večer.
❑ Zbierka pri Božom hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi.
Všetky vyzbierané prostriedky sú odoslané a slúžia na udržovanie Božieho hrobu
v Jeruzaleme a ďalších posvätných miest vo Svätej zemi. Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
Biela sobota (20.4.)
❑ Pre každého veriaceho človeka by mala byť sobota aj časom tichej osobnej
adorácie a modlitby v kostole.
❑ Na sobotňajšiu vigíliu vzkriesenia si prineste, prosím, sviece na obnovenie
krstných sľubov.
❑ Požehnanie veľkonočných jedál bude okrem soboty aj v nedeľu pri ranných
sv. omšiach o 7,00 (kostol Kráľovnej pokoja) a o 8,00 (kostol Ducha Svätého).
❑ Vo farskej kancelárii budeme k dispozícii v pondelok – štvrtok v čase
15,00 – 17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42. www.farnostjuh.sk
O H L Á Š K Y
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):
Ladislav Horňák a Dana Švaňová
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja
Viktor Vincek a Monika Štefková
Sviatosť manželstva prijmú v kostole sv. Gorazda v Košiciach

