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Miesto pre deti, ktoré zomreli pred narodením 
 

Na verejnom cintoríne v Košiciach, pár krokov od hlavného kríža, sa 

nachádza hrobové miesto pre nenarodené deti. Bolo zriadené ako spoločná 

iniciatíva našej farnosti a Úradu pre apoštolát ochrany života v košickej 

arcidiecéze. Požehnané bolo 8.11.2016.  

Doteraz je v ňom pochovaných 52 detí, ktoré zomreli počas tehotenstva, v 

tomto roku už 11. Pohrebný obrad býva jednoduchý, najčastejšie len kňaz so 

samotnými rodičmi. Ústretovo nám vždy vychádzajú z kamenárstva Šofranko, 

podľa potreby prídu pri pohrebe odsunúť žulovú platňu. Hrob je v správe farnosti 

Kráľovnej pokoja, ale nestojí nás to žiadnu starostlivosť, keďže sa vždy nájdu nám 

neviditeľné ruky, ktoré vymenia kvety, uložia kahančeky alebo upracú popadané 

lístie ... Je to pre nás veriacich miesto modlitby, kde prosíme za deti, ktoré nemali 

domov na zemi, aby im Pán dal miesto v nebi ...  

Podrobnejšie informácie o tom, ako postupovať v prípade takéhoto pohrebu 

nájdete na stránke www.detike.sk alebo osobne v našej farskej kancelárii. 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 29.7.2019 sv. Marta 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 30.7.2019  bl. Zdenka Schelingová, rehoľníčka, mučenica 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 31.7.2019  sv. Ignác z Loyoly, kňaz 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 1.8.2019 sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 2.8.2019      Porciunkula 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Sobota 3.8.2019         

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

16,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 4.8.2019   [18. 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 29.7.2019 – Piatok 2.8.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 3.8.2019         

7,00 fatimská sobota + sv. omša 
 

Nedeľa 4.8.2019   [18. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 29.7.2019 – Piatok 2.8.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 3.8.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 4.8.2019   [18. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑  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. 

❑  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. 

❑   V piatok 2. augusta možno aj v našom farskom kostole Kráľovnej pokoja získať 

úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je 

nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery 

(Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté 

prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého otca. 

❑   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 
 

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 

 

Martin Leco a Viktória Vantechová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

Peter Trembuch a Mária Stanislavová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

Petr Barborka a Veronika Vallušová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farnosti sv. Alžbety v Košiciach 

 

Matúš Hozza a Nikola Mariančíková  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

http://www.farnostjuh.sk/


 

 

 
 

 


