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Jún  2019       

Srdečne pozývame všetky mamy a otcov zo spoločenstva komunita Útechy na 

modlitbové trojdnie, ktoré sa uskutoční v dňoch od 28.-29.-30.6.2019  v kostole 

Zoslania Ducha Svätého na Južnej triede č.4 v Košiciach.  

 

V piatok 28. júna 2019 so začiatkom o 17.00 hod. sa budeme modliť a odproso-

vať nášho Nebeského Otca za naše hriechy a previnenia.  

 

V sobotu 29. júna 2019  so začiatkom o 17.00 hod. budeme odpúšťať a modliť  

sa za tých, ktorí nám a naším deťom ublížili a prosiť za ich obrátenie.  

 

V nedeľu 30. júna 2019  so začiatkom o 17.00 hod. budeme spoločne chváliť  

Nebeského Otca a ďakovať Mu za jeho nekonečnú lásku k nám a našim deťom.                               

 

 Modlitbami sa v týchto dňoch pripájame k matkám na celom svete.     

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 24.6.2019 Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť) 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 25.6.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 26.6.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 27.6.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 28.6.2019 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť) 

6,30 sv. omša   

15,30 sobášny obrad 

18,00 sv. omša  
 

Sobota 29.6.2019        sv. Petra a Pavla, apoštolov (prikázaný sviatok) 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

15,00 sobášna sv. omaša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 30.6.2019   [13. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 24.6.2019 – Piatok 28.6.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 29.6.2019        sv. Petra a Pavla, apoštolov (prikázaný sviatok) 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

  

 



 

Nedeľa 30.6.2019   [13. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 24.6.2019 – Piatok 28.6.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 29.6.2019        sv. Petra a Pavla, apoštolov (prikázaný sviatok) 

10,30 sv. omša 
 

Nedeľa 30.6.2019   [13. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

Dnes bude celomestská eucharistická procesia na oslavu Najsvätejšieho 

Kristovho Tela a Krvi. Začne sv. omšou o 9,30 v Dóme sv. Alžbety. Príďte 

vyjadriť úctu k eucharistickému Kristovi aj týmto sprievodom! 

 

❑  Dnes je zbierka na kostolné potreby. Ďakujeme za vaše milodary! 

❑  V pondelok (24.6.) bude o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja sv. omša 

obetovaná za zdravotníkov. 

❑ V piatok pri večernej sv. omši o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja poďakujeme 

za uplynulý školský rok. Pozývame všetkých žiakov, študentov, učiteľov aj 

rodičov! 

❑  V sobotu (29.6.) je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. 

Dopoludnia bude sviatočný program svätých omší, vrátane svätej omše 

v nemocničnej kaplnke. 

❑  Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa v tomto roku neslávi, keďže 

na sobotu pripadá slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. 

❑  Na budúcu nedeľu (30.6.) bude zbierka  na Dobročinné diela Svätého otca. 

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

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

❑ V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa môžu prísť do farskej kancelárie prihlásiť 

mladí ľudia, ktorí majú záujem o prípravu na prijatie sviatosti birmovania v našej 

farnosti, ktorá sa začne v septembri. Ide o tých  mladých bývajúcich v našej 

farnosti, ktorí sú pokrstení, pristupujú k spovedi a sv. prijímaniu a v septembri 

nastupujú do prvého ročníka na strednej škole. Privítame osobnú účasť, v prípade 

potreby aj s jedným z rodičov. 



❑  Počas prázdninových mesiacov (júl a august) ostáva nezmenený čas večerných 

sv. omší. Večerné sv. omše v kostole Kráľovnej pokoja budú aj naďalej o 18,00 a 

v kostole Zoslania Ducha Svätého o 19,00. Týka sa to všetkých večerných sv. omší, 

aj nedeľných. 
 

V  Dóme sv. Alžbety sa 14. júna  dopoludnia  uskutočnila diakonská vysviacka. 

Z rúk pomocného košického biskupa Marka Forgáča prijali svätenie 

siedmi seminaristi. Noví diakoni budú počas jedného roka pôsobiť na rôznych 

miestach košickej arcidiecézy. Jeden z nich, diakon Marek Pich bude 

k dispozícii na službu v našej farnosti Kráľovnej pokoja. Košický arcibiskup 

metropolita Mons. Bernard Bober vysvätil 15. júna  v košickej katedrále 

štyroch novokňazov pre službu  v  arcidiecéze a  jedného pre  diecézu 

Youngstown.  

 

V košickom Dóme sv. Alžbety sa 14. júna podvečer konala svätá omša za darcov 

krvi. Zúčastnili sa na nej zdravotnícky personál, darcovia krvi a kňazi, ktorí sú sami 

mnohonásobnými darcami. Hlavným celebrantom slávnosti bol emeritný košický 

arcibiskup Alojz Tkáč. Sám je držiteľom diamantovej Janského plakety. Krv 

daroval od svojej mladosti až do dovŕšenia veku, v ktorom už nie je darovanie 

možné. 
 

O H L Á Š K Y  
 

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

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

 

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

 

Andrej Zitrický a Patrícia Bajerová 
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 

 

www.farnostjuh.sk 


