KOŠICKÝ POCHOD ZA ŽIVOT

Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny
Košice

V pondelok 9. apríla 2018 na sviatok Zvestovania Pána
sa na Hlavnej ulici v Košiciach uskutoční 9. košický pochod za život.
Tohtoročné motto: Tvoj život je dôvod na oslavu
Program:
14:00 mládežnícky program na pódiu pri Immaculáte
- Gym. Čordáková, Koinonia Jána Krstiteľa,
Detský klub, Focoláre, UPC
- obdarúvanie okoloidúcich
(balóny, darčeky pripomínajúce hodnotu života)
- výtvarný workshop - príprava transparentov
16:30 príprava na Pochod
17:00 Pochod za život (od Immaculate a po celom okruhu Hlavnej ul. )
18:00 moderovaná adorácia v Seminárnom kostole
19:00 vysokoškolská sv. omša v Seminárnom kostole
+ prijatie do Spoločenstva duchovnej adopcie počatého dieťaťa

Ulica Sv. Rodiny 1, 040 22 Košice – www.svrodina.sk

LITURGICKÝ PROGRAM – 2. veľkonočný týždeň
9.4.2018

ZVESTOVANIE
PÁNA

10.4.2018

utorok

11.4.2018

sv. Stanislav,
biskup
a mučeník

12.4.2018

štvrtok

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)

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

ZÁPIS DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY SV. BERNADETY
Riaditeľstvo Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety, Krosnianska 6, 040 22
Košice po dohode so zriaďovateľom Košická arcidiecéza, so sídlom Hlavná 28,
041 83 Košice, v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní určuje termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

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

13.4.2018

piatok

14.4.2018

sobota

15.4.2018

TRETIA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

15:00
18:00
6:30
15:00
16:00
18:00
7:00
8:00
9:30
11:00
18:00

+ Margita, 1. výročie
+ Barbora, Juraj, František, Ondrej
+ Magdaléna
+ Ján Rozman
+ Štefan a Magdaléna
ZBP Martin
+ Marta Takáčová
+ Štefan, Mária Jurušoví
15:30 tichá adorácia
17:30 moderovaná adorácia
+ Margita Martončiková
ZBP Barbora, Ján, Lea
+ Stanislav, Mária, Stanislav
sv. omša za účasti detí
+ Eva Durná, 5. výročie
+ Ivan, Štefan, Helena, Veronika,
Ondrej, Václav, Vincent
+ Mária, 1. výročie
sv. omša za účasti mladých
+ Mária, Imrich Šoltésoví
+ Margita a Štefan
sobášna sv. omša za novomanželov
sobáš
+ Michal a Mária Anďal
Za farnosť
ZBP Zlatica Kaňuchová
ZBP Anna a Pavol (40 r.)
Za Združenie rodín NSPM
+ Andrej Rendeš

MILODARY NA KOSTOL – prvý štvrťrok 2018

FARSKÉ OZNAMY
Ďakujeme za vašu podporu
týždenného bulletinu
dobrovoľným finančným
príspevkom, vďaka ktorému môže
vychádzať každú nedeľu.
8.4. v nedeľu Božieho
milosrdenstva o 15:00 vás
pozývame na eucharistickú
poklonu v hodine milosrdenstva.
Kto si v Nedeľu Bož. milosrdenstva
uctí obraz Božieho milosrdenstva
vystavený v kostole a pomodlí sa
Otče náš a Verím v Boha a pridá
k tomu nábožný vzdych k Božiemu
milosrdenstvu a splní podmienky
(sv. spoveď, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel Sv. Otca),
môže získať úplné odpustky pre
seba alebo pre duše v očistci.

Nový cyklus biblických večerov sa
začne v stredu 11.4. po večernej
omši v pastoračnom centre.
Pokračovanie kurzu Psychológia
odpustenia a zmierenia bude
každý piatok po večernej omši od
13.4. v PC.
V sobotu 14.4. o 14:00
pripravujeme pre deti vo veku
6 – 15 rokov detské stretko v PC.
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.

Ruženec sa predmodlieva 2. ruža.

OHLÁŠKY

V stredu od 15:30 do 17:30 je
eucharistická adorácia.

Sviatosť manželstva
chcú prijať:
Peter Smrek a Lenka Kotorová,
14. apríla 2018
v Kostole sv. Rodiny, Košice
***
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

V pondelok slávime sviatok
Zvestovania Pána. Pri vyznaní
viery pokľakneme pri slovách
„ktorý sa počal z Ducha Svätého
a narodil sa z Márie Panny“.
O pomoc pri upratovaní v piatok
večer prosíme skupinu č. 4.
V pondelok 9.4. o 16:30
pozývame rodičov spolu s deťmi
na detské večeradielko.

Príjmy:
zvonček a zbierky na kostol
15.857 €
Výdaje:
investičné výdaje
2.970 €
Odoslané zbierky:
jasličky
505 €
prenasl. kresťanom a utečencom 585 €
charita
730 €
UPC
245 €
Boží hrob (kresťanom vo Sv. Zemi) 840 €
kríž
852 €

KURZ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO
Všetkých snúbencov a mladých, ktorí uvažujú o prijatí sviatostného
manželstva, pozývame na kurz venovaný príprave snúbencov na manželstvo.
Odporúčame ho i mladým, ktorí si ešte nestanovili dátum sobáša, ale o ňom
uvažujú. Tento kurz tvorí povinnú prípravu na sviatostné manželstvo. Tešíme
sa na spoločne prežitý čas venovaný vašej vzájomnej láske.

Príprava bude počas troch dní
vždy v sobotu popoludní od 13:00
v pastoračnom centre:
21. apríla – 12. mája – 2. júna
Tematické okruhy stretnutí:
I. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
II. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
III. Manželská láska
IV. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
V. Kresťanská viera
VI. Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
VII. Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
VIII. Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
IX. Sviatosti, sviatosť manželstva

