
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh          26/2019       30.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 1.7.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 2.7.2019  Návšteva Panny Márie 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 3.7.2019  sv. Tomáša, apoštola 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 4.7.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 5.7.2019     sv. Cyrila a Metoda, slovenských vierozvestov (slávnosť) 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Sobota 6.7.2019        sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

16,00 sobášna sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 7.7.2019   [14. 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 1.7.2019 – Štvrtok 4.7.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Piatok 5.7.2019     sv. Cyrila a Metoda, slovenských vierozvestov (slávnosť) 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  

 
 



Sobota 6.7.2019        sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

7,00 fatimská sobota + sv. omša 
 

Nedeľa 7.7.2019   [14. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 1.7.2019 – Štvrtok 4.7.2019 

15,30 sv. omša   
 

Piatok 5.7.2019      sv. Cyrila a Metoda, slovenských vierozvestov (slávnosť) 

10,30 sv. omša   
 

Sobota 6.7.2019         

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 7.7.2019   [14. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

Bolo dobré vidieť, že aj viacerí veriaci z farnosti Kráľovnej pokoja sa zapojili do 

eucharistickej procesie na oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá 

bola minulú nedeľu predpoludním. Osobitne potešujúca bola účasť detí 

s kvetinovými lupienkami! Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do sprievodu 

a pomohli aj pri jeho organizácii! 

 

❑  Dnes je zbierka  na Dobročinné diela Svätého otca. 

❑  V rámci zbierky na kostolné potreby ste v kostole Kráľovnej pokoja darovali 

1390€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 560€ a v nemocničnej kaplnke 20€. 

Ďakujeme za vaše milodary! 

❑  V piatok (5.7.) je sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. 

Keďže je to deň pracovného pokoja, budeme mať nedeľný program svätých omší. 

❑   Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred 

každou sv. omšou, v kostole Kráľovnej pokoja v tomto týždni večer od 17,00 do 

začiatku sv. omše. Osobitne odporúčame štvrtkový večer. 

❑   Najbližšia sobota je prvou sobotou v mesiaci. V kostole Kráľovnej pokoja a v 

kostole Ducha Svätého začneme o 7,00 fatimskou sobotou. Po jej skončení bude 

nasledovať sv. omša. 

 



❑  Bohuznáma pani darovala pre potreby kostola 200€. Bohuznáma rodina 

darovala na kostol 100€. Bohuznámi veriaci darovali pre potreby kostola Kráľovnej 

pokoja 50€ a 40€. Pán Boh zaplať! 

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

17,00. V piatok (5.7.) bude farská kancelária zatvorená. Telefonický kontakt:  

055/676 30 42.    
 

 

Pozývame Vás na cyrilometodsky - charitatívny koncert “Večer ľudí dobrej 

vôle”, ktorý sa uskutoční vo štvvrtok 4.júla v predvečer sv. Cyrila a Metoda na 

Hlavnej ulici pri súsoši Immacuata so začiatkom o 20:00 hod. Morálnu záštitu nad 

koncertom prevzal košicky arcibiskup mons. Bernard Bober. Koncert sa bude 

naživo vysielať do televízie. 

Vstup na koncert je zadarmo. 
 

 

 

Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych 

podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, 

napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie 

veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je 

potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuz-

ného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte 

opatrní v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, 

aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.  
 

 

❑ 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.  
 

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 

 

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


