
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh          27/2019       7.7.2019 

 

 

 

Povzbudzujem ľudí, aby sa povzniesli nad svojou minulosťou, 

ale nikdy sa nesnažili utiecť pred ňou. Jediný spôsob ako 

zvíťaziť nad bolesťou z našej minulosti, je dovoliť Bohu 

previesť nás bránou bolesti a zvíťaziť. 
 

Musíme dovoliť Bohu previesť nás týmito vecami a dovoliť mu 

pracovať v nás, takže náš neporiadok sa stane odkazom pre nás. 

Zložité veci, ktoré sme museli prekonať v našej minulosti, nás 

pripravujú pre Božie požehnanie v našej budúcnosti. 

 
                                                Z knihy New Day, New You od Joyce Mayer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 8.7.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 9.7.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 10.7.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 11.7.2019 sv. Benedikt, opát, patrón Európy 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 12.7.2019      

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Sobota 13.7.2019         

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 14.7.2019   [15. 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 8.7.2019 – Piatok 12.7.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 13.7.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 14.7.2019   [15. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 8.7.2019 – Piatok 12.7.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 13.7.2019         

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 14.7.2019   [15. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Minulú nedeľu bola zbierka na Dobročinné diela Svätého otca. V rámci nej 

ste v kostole Kráľovnej pokoja darovali 968€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 

350€, v kaplnke sestier vincentiek 50€ a v nemocničnej kaplnke 25€. Ďakujeme za 

vaše milodary! 

❑  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Pokračujeme 

v zbieraní finančných prostriedkov na vymaľovanie kostola Kráľovnej pokoja a na 

nové osvetlenie. 

❑  V pondelok (8.7.) o 19,00 bude na fare stretnutie farskej ekonomickej rady. 

❑  Vďaka Pánu Bohu za dobrý čas a obetavému nasadeníu zodpovedných vedúcich 

a animátoriek/animátorov za týždenný tábor v Centre pre rodinu! 

❑  Bohuznáma rodina darovala z pohrebu pre potreby kostola 200€, ďalšia 

bohuznáma rodina darovala zo svadby pre potreby kostola 200€. Pán Boh nech 

odmení darcov! 

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

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

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
 

Dôležité upozornenie pre divákov v Košiciach a okolí, ktorí vysielanie TV Lux 

sledujú cez anténu: V najbližších týždňoch bude potrebné, aby ste preradili svoje 

televízne programy. V prípade starších televíznych prijímačov bude okrem 

preladenia potrebné zakúpiť si nový set-top-box s podporou DVBT-T2.  
 

O H L Á Š K Y  
 

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

Tomáš Janok a Andrea Šofranková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farnosti  Košice - KVP 

 

Milan Danko a Karolína Petrvalská  
Sviatosť manželstva prijmú vo farnosti sv. Alžbety v Košiciach 

 

http://www.farnostjuh.sk/


 


