SPRAVODAJ
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice – Juh

17/2019

28.4.2019

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 29.4.201
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Katarína Sienská, spolupatrónka Európy

Utorok 30.4.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 1.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Jozef, robotník

Štvrtok 2.5.2019
sv. Atanáz, biskup
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 3.5.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša

sv. Filip a Jakub, apoštoli

Sobota 4.5.2019
sv. Florián
7,00 fatimská sobota + sv. omša
16,00 sobášny obrad
18,00 sv. omša
Nedeľa 5.5.2019
[3. veľkonočná nedeľa]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša
11,00 sv. omša (maďarská)
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 29.4.2019 – Piatok 3.5.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Sobota 4.5.2019
7,00 fatimská sobota + sv. omša
Nedeľa 5.5.2019
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
19,00 sv. omša

[3. veľkonočná nedeľa]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 29.4.2019 – Piatok 3.5.2019
15,30 sv. omša
Sobota 4.5.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 5.5.2019
10,30 sv. omša

[3. veľkonočná nedeľa]

O Z N A M Y
Slávenie sviatku Božieho milosrdenstva v kostole Kráľovnej pokoja
15,00 Hodina milosrdenstva
Modlitby budú viesť sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva

❑

Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky
na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel
Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu
vzývanie Božieho milosrdenstva (napr. Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
❑ V pondelok (29.4.) bude o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja sv. omša
obetovaná za zdravotníkov.
Farský výlet pre deti, rodičov, starých rodičov,
známych aj neznámych
Kedy: 1. 5. 2019 - streda
Miesto: Horný Bankov - lúka s ohniskom - opekačka /vlastné zásoby/
Preprava:
individuálna - auto, električka - bus
organizovaná - odchod o 8,50 hod. /ul. Milosrdenstva 15, smer Astória/
električka č. 4: Astória - Havlíčkova /9,04 - 9,17 hod./
MHD č. 14: Havlíčkova - H. Bankov /9,27 - 9,38 hod./
Začiatok trasy: rampa na parkovisku s označením Farnosť Kráľovnej pokoja, ďalšie
označenie trasy modrou stužkou.
Tešia sa na vás animátori z farnosti

❑ 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. Po jej skončení bude
nasledovať sv. omša.
❑ Májové pobožnosti budú od pondelka spoločne pred začiatkom večerných sv.
omší.
❑ Budeme radi, ak darovaním 2% z vašich daní podporíte Centrum pre rodinu.
Všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť takýmto spôsobom naše aktivity a činnosť,
vyslovujeme Pán Boh zaplať a vopred vám ďakujeme.
❑ Vo farskej kancelárii budeme k dispozícii v utorok – piatok v čase 15,00 –
17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42. www.farnostjuh.sk
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863

V Košiciach v nedeľu 26. mája 2019

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa
delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať
životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote
a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je
školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe
slabším. Preto je rodina nenahraditeľná.
O H L Á Š K Y
Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov):
Viktor Vincek a Monika Štefková
Sviatosť manželstva prijmú v kostole sv. Gorazda v Košiciach
Daniel Šípoš a Patrícia Vargová
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja

