
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh          24/2019        16.6.2019 

 
 

 

Denný detský tábor v Centre pre rodinu 
 

Milí rodičia,  

aj tohto roku môžete prihlásiť svoje deti do tábora, ktorý pripravuje Centrum pre 

rodinu Košice-Juh. Tábor sa uskutoční od 1. - 5.7.2019 pre deti od 4-12 rokov. 

Prihlášku a bližšie informácie dostanete v Centre pre rodinu Košice - Juh vedľa 

kostola, na mailovej adrese centrum.juh@gmail.com a na FB Centrum pre rodinu 

Košice - Juh. 

 

Tešíme sa na Vás! 

 

 

 
 

mailto:centrum.juh@gmail.com


Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 17.6.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 18.6.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 19.6.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 20.6.2019 Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (prikázaný sviatok) 

6,30 sv. omša  

9,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Piatok 21.6.2019 sv. Alojz Gonzaga, rehoľník 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Sobota 22.6.2019        

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 23.6.2019   [12. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 17.6.2019 – Piatok 21.6.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 22.6.2019        

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 23.6.2019   [12. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 17.6.2019 – Piatok 21.6.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 22.6.2019        

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 23.6.2019   [12. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Vo štvrtok (20.6.) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 

Do programu pribudne sv. omša o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. 
 

Eucharistická procesia na oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude aj 

tento rok spoločná, celomestská a uskutoční sa v nedeľu 23.6. a začne sv. omšou 

o 9,30 v Dóme sv. Alžbety. Aj naša farnosť chce mať na tejto slávnosti veľkú 

účasť. Osobitne deti (a zvlášť prvoprijímajúce) pozývame na procesiu s 

kvetinovými lupienkami! 

 

❑  V piatok (21.6.) zaznie pri večernej sv. omši o 19,00 v kostole Zoslania Ducha 

Svätého posledná téma z cyklu katechéz Vyznanie viery, ktorú prednesie Dr. Pavol 

Hrabovecký S.T.D.  

❑  Na budúcu nedeľu (23.6.) bude zbierka na kostolné potreby. 

❑   K 1.7.2019 odchádza z kaplánskej služby vo farnosti kňaz Dr. Pavol 

Hrabovecký S.T.D. Jeho novým pôsobiskom bude Teologická fakulta v Košiciach. 

Do farnosti prichádza kňaz Mgr. Jozef Fuňak, ktorý doteraz pôsobil ako kaplán vo 

farnosti Trhovište. Nech ich obidvoch Pán sprevádza svojim požehnaním! 

❑ Rodičia birmovancov venovali pre kostol Kráľovnej pokoja 240€. Pán Boh 

zaplať! 

❑ V pondelok o 19,00 bude na fare stretnutie farskej ekonomickej rady. 

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

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

❑ Pripravuje sa 23. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT.  Od 30.6 do 25. 

7.  2019 cyklisti navštívia viac ako 40 miest, aby mobilizovali komunity k dielu 

ochrany nenarodených detí. Cyklopúť sa začne práve v Košiciach v nedeľu, 30. 

júna 2019 v Seminárnom kostole pri sv. omši o 11:00 a následne modlitbovým po-

chodom k Železničnej nemocnici. Na výveske si môžete všimnúť podrobné informá-

cie, ak by ste sa chceli pridať k cyklistom na nejakú časť cesty. 

 



O H L Á Š K Y  
 

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

Andrej Zitrický a Patrícia Bajerová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

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

 

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

 

Martin Hužvár a Michaela Barlová  
Sviatosť manželstva prijmú v Prešove 

 

Bohumil Andrejko a Zuzana Plačintárová  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole sv. Gorazda v Košiciach 

 

POSOL RADOSTI 
 

Ak sa chceš stať poslom radosti, zažiť nočné dobrodružstvo a športové 

zápolenie, príď. Stretneme sa v piatok 21.6.2019 o 16,00 hod. na ihrisku 

/Centrum pre rodinu/ 

Program:  

Piatok 

16,00 hod. klasické piatkové stretko – šport, hry, spevokol 

17,30 hod. sv. ruženec v kostole 

18,00 hod. sv. omša 

19,15 hod. večera – každý prinesie niečo pre kamaráta 

20,15 hod. tvorivé dielne, rozprávka na dobrú noc 
 

Sobota 

7,30 hod. budíček 

8,00 hod. raňajky 

9,00 hod. športové hry – deti proti rodičom /účasť rodičov nutná; mamky, 

ockovia nesklamte svoje deti; môžu prísť aj príbuzní/ 

13,00 hod. obed a občerstvenie /pripravia šikovné mamky/ 

Zober si so sebou športové oblečenie, pyžamo a hygienické potreby, karimatku, 

spacák a baterku. Veková hranica detí /deti, ktoré dokážu byť v noci bez 

rodičov/.  

Prihlásiť sa môžeš do štvrtka večera u sr. Samuely – 0910 842736. 

 


