DEŇ SV. BERNADETY

Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny
Košice

Pri príležitosti 160. výročia zjavení Panny Márie sv. Bernadete,
patrónky našej materskej školy, vás pozývame prežiť spolu s nami
Deň sv. Bernadety v nedeľu 22. apríla 2018.
Program:
9:30 slávnostná sv. omša
spieva školský zbor detí a deti z triedy Včielok
10:30 predaj výrobkov z jarnej tvorivej dielne v pastoračnom centre
11:00 kultúrne vystúpenie detí v pastoračnom centre o sv. Bernadete
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LITURGICKÝ PROGRAM – 3. veľkonočný týždeň
16.4.2018

pondelok

17.4.2018

utorok

18.4.2018

streda

Po sv. omšiach budú rodičia pri východoch z kostola ponúkať balené koláčiky
za dobrovoľný príspevok na zakúpenie stolov a stoličiek do triedy Lienok.

ZÁPIS DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY SV. BERNADETY
Riaditeľstvo Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety, Krosnianska 6, 040 22
Košice určilo termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie pre školský rok 2018/2019:
miesto podávania žiadostí: kancelária riaditeľky CMŠ sv. Bernadety
termín podávania žiadostí: 23. a 24. apríl 2018 (8:00 – 13:00)
25. a 26. apríl 2018 (13:00 – 17:00)

OHLÁŠKY

PÚŤ DO MEDŽUGORJA

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Termín: 20. – 27. august 2018
Cena: 135 € (do 70 rokov)
140 € (nad 70 rokov)
Cena zahŕňa dopravu a poistenie.
Za ubytovanie a obedy sa platí
v autobuse 17 €/deň.
Prihlasovanie je v sakristii.
Pre veľký záujem o púť
uprednostňujeme pútnikov
pochádzajúcich z našej farnosti.

Mgr. Matej Pytel
a Mgr. Jaroslava Bratruová
21. 4. 2018 v Košickej Novej Vsi
***
Patrik Smetana
a Veronika Šumichrastová
28. apríla 2018
v Kostole sv. Rodiny, Košice

19.4.2018

štvrtok

20.4.2018

piatok

21.4.2018

sobota

22.4.2018

NEDEĽA
DOBRÉHO
PASTIERA

6:30
12:00
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00

6:30
18:00

+ Miroslav
pohrebná sv. omša + Cyril Vaňo
+Stanislav,Anastázia,Jozef,Margita,František
+ Ján a Anna
+ Pavol, Helena a Mária
ZBP Anna Olšavská
ZBP Milan a Mária
+ Alžbeta Šranková
+ Miroslav
15:30 tichá adorácia
17:30 moderovaná adorácia
+ Ján, Alžbeta
+ Anna a Michal
+ Ladislav, 1. výročie
sv. omša za účasti detí
ZBP Tibor
+ Júlia, 1. výročie
+ Jozef, Alžbeta, Juraj, Mária
sv. omša za účasti mladých
ZBP Ľudmila Hajduková
+ Helena Žebrová
+ Andrej s rod.

7:00
8:00
9:30
11:00
15:00
18:00

ZBP Brigita, Soňa , Richard a Marek
Za farnosť
rodinná sv. omša ZBP rodina Hajdukova
ZBP Timotej a rodičia
adorácia za duchovné povolania
ZBP Peter

18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00

FARSKÉ OZNAMY
Ďakujeme za vašu podporu
týždenného bulletinu
dobrovoľným finančným
príspevkom, vďaka ktorému môže
vychádzať každú nedeľu.
Ruženec sa predmodlieva 3. ruža.
V stredu od 15:30 do 17:30 je
eucharistická adorácia.
V stredu po večernej sv. omši vás
pozývame na biblický večer
v pastoračnom centre.
Vo štvrtok 19.4. o 19:00
pozývame rodičov birmovancov
na organizačné stretnutie v PC.
V piatok po večernej omši vás
pozývame na pokračovanie kurzu
Psychológia odpustenia
a zmierenia.
O pomoc pri upratovaní v piatok
večer prosíme skupinu č. 5.
V nedeľu 22.4. je zbierka na
kňazský seminár.
Záujemcovia o púť Rádia Lumen
do Sanktuária Bož. Milosrdenstva
v Krakove sa môžu zapísať vzadu
pri knihách. Autobus odchádza
o polnoci z piatka 4. mája na
sobotu 5.mája. Poplatok za
dopravu 20 € sa uhrádza
v autobuse.

MODLITBA
PÁPEŽA FRANTIŠKA
Pane Ježišu, Tvoja Cirkev
na ceste v ústrety k Synode
obracia svoj pohľad
na všetkých mladých ľudí sveta.
Prosíme Ťa, aby s odvahou
zobrali do rúk svoje životy,
zamerali sa na krajšie a hlbšie veci
a zachovali si vždy slobodné srdce.
Daj, aby mohli byť sprevádzaní
múdrymi a veľkorysými prievodcami.
Pomôž im odpovedať na volanie,
ktorým sa obraciaš na každého
z nich, aby realizovali
a naplnili svoj pravý životný projekt
a dosiahli šťastie.
Udržiavaj ich srdcia otvorené
pre veľké sny a urob ich pozornými
na dobro pre bratov.
Tak ako milovaný učeník,
nech aj oni stoja pod Krížom,
aby mohli prijať tvoju Matku,
ako dar od Teba.
Nech sú svedkami
tvojho Zmŕtvychvstania
a vedia ťa rozoznať živého
vedľa seba, ohlasujúc s radosťou,
že ty si Pán.
Amen.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
V týždni pred Nedeľou Dobrého Pastiera – od 16. do 22. apríla – nás pápež
František pozýva k intenzívnej modlitbe za nové duchovné povolania pre
Cirkev. V našom kostole sa budeme modliť na tento úmysel každý deň pri sv.
omšiach v rámci krátkej eucharistickej adorácie a v nedeľu 22. apríla o 15:00.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KŇAZSKOM SEMINÁRI
22. apríla 2018 v Nedeľu Dobrého Pastiera sa otvoria dvere kňazského
seminára pre všetkých ľudí s nasledovným programom:
11.00 sv. omša v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach
celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita
12.00 obed a prehliadka seminárnych zákutí
detský kútik: trampolína, skákací hrad, autíčka, bábiky, kuchynka,
domček, omaľovánky, kofola, cukrová vata, občersvenie...
fotostena a obchodík s pamiatkami: tričká, perá, hrnčeky...
14.00 eucharistická adorácia v seminárnej kaplnke
15.00 kultúrny program v aule teologickej fakulty a tombola
17.30 vešpery v seminárnom kostole

DUCHOVNO - FORMAČNÝ POBYT V TALIANSKU
Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí uvažujú o svojom ďalšom duchovnom
živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov
v Taliansku, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna.
Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre
kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia pátri rogacionisti.
Za pomoci kňazov sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom
smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie.
Kontakt:

Centrum pre duchovné povolanie
RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
konkatedralapo@gmail.com alebo 0911 487 341

