
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh          23/2019         9.6.2019 

 

 

 
 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 10.6.2019 Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 11.6.2019  sv. Barnabáš, apoštol 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 12.6.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 13.6.2019 Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný veľkňaz 

6,30 sv. omša 

17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 14.6.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Sobota 15.6.2019        

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 16.6.2019   NAJSVÄTEJŠIA TROJICA 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 10.6.2019 – Piatok 14.6.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 15.6.2019        

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 16.6.2019   NAJSVÄTEJŠIA TROJICA 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 10.6.2019 – Piatok 14.6.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 15.6.2019        

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 16.6.2019   NAJSVÄTEJŠIA TROJICA 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Dnešnou odpustovou slávnosťou o 9,30 oslávime Zoslanie Ducha Svätého 

v rovnomennom kostole v našej farnosti.  

❑   Emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč udelil včera sviatosť birmovania 

23 birmovancom v našej farnosti. 

❑ V rámci zbierky na katolícke masmédiá (rádio Lumen, televízia Lux) ste 

darovali v kostole Kráľovnej pokoja 1250€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 

485€, v nemocničnej kaplnke 45€ a v kaplnke sestier vincentiek 50€. Pán Boh 

zaplať za milodary v rámci tejto zbierky! 

❑ Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. 

❑ Zajtra je svätodušný pondelok, zároveň je to nová spomienka Preblahoslavenej 

Panny Márie Matky Cirkvi. 

❑ Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, 

Creator, môže za obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, sväté prijímanie, 

modlitba na úmysel Svätého otca) získať úplné odpustky. 

❑ Bohuznámy darca venoval na opravu kostola Zoslania Ducha Svätého 300€. 

Nech mu to Pán vynahradí svojim požehnaním! 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 – 

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.    
 

O H L Á Š K Y  
 

Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Jakub Juhás a Andrea Veliká 
Sviatosť manželstva prijmú vo Vranove nad Topľou 

 

Marek Čecho a Katarína Kováčová  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

Branislav Bielek a Ivana Bradová  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 



Siedma pútnická sobota 15. júna 2019 vo Vysokej nad Uhom 

 

Minulej pútnickej soboty 18.5.2019 sa zúčastnilo cca 500 veriacich rôznych 

vekových kategórii a častí Slovenska. 

Celý program bude prebiehať vonku v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie 

vo Vysokej nad Uhom. 

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 15.6.2019 vo Vysokej nad 

Uhom s nasledovným programom: 

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. 

Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky 

Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.  

16.00 – Krížová cesta za rodiny – Modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci 

z farnosti Zbudské Dlhé s pánom farárom Mgr. Peterom Juhásom. 

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Pod vedením farnosti Veľký Šariš s pánom 

farárom Mgr. Bartolomejom Salancim. 

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Jozef Palenčár, 

farár vo farnosti Kluknava. 

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a 

oslobodenie od zlého. 

Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS. 

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, 

požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti 

zmierenia. 

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do 

programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte 

zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás 

kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 

0950 539 695. 

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy 

tretiu sobotu v mesiaci. 

Najbližšia bude v júli 20.7.2019. 

Viac na:  

https://annakolesarova.sk/putnicke-soboty/ 

alebo na Facebooku: 

https://www.facebook.com/AnkaKolesarovaMucenickaCistoty/ 

 


