
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh          28/2019       14.7.2019 

 

 

Ôsma pútnická sobota 20. júla 2019 vo Vysokej nad Uhom 
 

Celý program bude prebiehať v areáli  

kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. 
 

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 20.7.2019 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 

Milosrdných sestier svätého Vincenta – 

Satmárok z Pavloviec nad Uhom. 

16.00 – Krížová cesta za rodiny – 

modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci 

z farnosti Čemerné 

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – 

pod vedením veriacich z farnosti Trstené 

pri Hornáde s p. farárom Jozefom 

Mrúzom. 

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom 

a kazateľom bude PhLic. Mgr. Ján Švec- 

Babov, p. dekan zo Sobraniec.  

 

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za 

rodiny, za vnútorné uzdravenie a 

oslobodenie od zlého. Do služieb pri 

svätej omši sa zapoja veriaci z farnosti 

Udavské. 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. 
 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 15.7.2019 sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 16.7.2019  Preblahoslavená Panna Mária Karmelská 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 17.7.2019  sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 18.7.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 19.7.2019      

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Sobota 20.7.2019         

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 21.7.2019   [16. 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 15.7.2019 – Piatok 19.7.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 20.7.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 21.7.2019   [16. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 15.7.2019 – Piatok 19.7.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 20.7.2019         

9,00 sv. omša 
 

Nedeľa 21.7.2019   [16. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Dnes je zbierka na kostolné potreby. Pokračujeme v zbieraní finančných 

prostriedkov na vymaľovanie kostola Kráľovnej pokoja a na nové osvetlenie. 

❑  Rodičia prvoprijímajúcich detí a birmovanci si môžu vo farskej kancelárii 

vyzdvihnúť CD s fotkami zo slávnosti, ak tak ešte neurobili. 

❑  Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pozýva členov z Košíc a okolia 

na stretnutie v pondelok (15.7.) pri sv. omši o 10,00 u jezuitov, ktorá bude za účasti 

dp. dekana Krausa a veriacich z Litavy. 

❑   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 

 

Milosrdný samaritán si v evanjeliu tejto nedele 

zraneného človeka nielen všimne, ale sa pri ňom zastaví 

a konkrétne sa oňho postará. Nestačí si teda problémy 

okolo nás iba všimnúť, ale pre ich vyriešenie treba aj 

niečo konkrétne urobiť. Národný pochod za život je 

pozvaním stať sa samaritánmi aj voči tým 

najbezbrannejším, voči najmenším z nás. 
 

O H L Á Š K Y  
 

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

Adam Mitro a Júlia Repovská 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

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/


 
 

 


