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FARSKÝ DEŇ 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  

Pondelok 19.8.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 20.8.2019  sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 21.8.2019  sv. Pius X., pápež 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 22.8.2019 Panny Márie Kráľovnej pokoja 

6,30 sv. omša  

7,00 začiatok celodennej poklony Najsvätejšej Sviatosti 

18,00 sv. omša  

20,00 ukončenie celodennej poklony Najsvätejšej Sviatosti 
 

Piatok 23.8.2019       

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Sobota 24.8.2019        sv. Bartolomej, apoštol 

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 25.8.2019   [21. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša 

9,00 odpustová sv. omša (celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup) 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 19.8.2019 – Piatok 23.8.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 24.8.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 25.8.2019   [21. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 19.8.2019 – Piatok 23.8.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 24.8.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 25.8.2019   [21. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Vo štvrtok (22.8.) je sviatok patrónky farského kostola a celej farnosti 

Panny Márie Kráľovnej pokoja. Vo farskom kostole bude ranná a večerná sv. 

omša, tak ako je to uvedené v programe. Osobitne v tento deň pozývame na prijatie 

sviatosti zmierenia v čase 17,00 - 20,00. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je aj 

pred každou rannou a večernou svätou omšou cez týždeň. 

❑  Vo štvrtok (22.8.) bude v kostole Kráľovnej pokoja celodenná poklona 

Najsvätejšej Sviatosti, ktorou sa zapojíme do modlitbovej reťaze adorácie rodín 

za rodiny. Počas dňa sa budú jednotlivé rodiny striedať v hodinovej adorácii, 

kedykoľvek sa môžete pridať osobnou účasťou. Po večernej svätej omši ešte bude 

pokračovať moderovaná adorácia do 20,00 pod vedením spoločenstiev Modlitby 

matiek a Modlitby otcov. 

❑  Vo štvrtok (22.8.) privítame v našej farnosti relikvie svätých košických 

mučeníkov. Na budúci týždeň budú vystavené aj v kostole Zoslania Ducha Svätého 

a v nemocničnej kaplnke. 

❑  Slávnostnú odpustovú svätú omšu bude v nedeľu o 9,00 v kostole 

Kráľovnej pokoja celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Čas 

nedeľných svätých omší ostáva nezmenený. 

❑  V rámci zbierky na kostolné potreby bolo v kostole Kráľovnej pokoja 

vyzbieraných 1320€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 800€ a v nemocničnej 

kaplnke 20€. Bohuznámi veriaci darovali individuálne pre potreby farnosti 100€, 

50€ a 30€. Pán Boh zaplať za milodary! 

❑  V utorok začíname nový kurz prípravy snúbencov pred prijatím sviatosti 

manželstva. Ak by mali ešte nejakí snúbenci záujem, môžu sa v pondelok 

informovať vo farskej kancelárii. 

❑   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 

❑   Arcidiecézna charita v Košiciach ponúka možnosť absolvovať v Košiciach 

akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou na Slovensku aj v zahraničí. Bližšie 

informácie nájdete na stránke www.charita-ke.sk 

http://www.farnostjuh.sk/


O H L Á Š K Y  
 

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

Tomáš Seman a Ivana Orgonášová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

Ján Viňáš a Juliána Szücsová  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

Peter Olexa a Andrea Kováčová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

Vladimír Moskaľ a Veronika Reiprichová  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

Ľubomír Mikolaj a Kristína Kulčárová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farnosti Uzovce 

 

Duchovný otec Dušana Škurla koordinuje 

v našej arcidiecéze účasť na Národnom 

pochode za život, ktorý bude v Bratislave 

v nedeľu 22. septembra 2019. Kvôli 

zjednodušeniu účasti pripravuje možnosť 

cestovať na toto podujatie spoločne 

objednaným autobusom.  

Keďže ideme do Bratislavy z väčšej diaľky, 

ponúka úsporný (finančne, energeticky, 

zdravotne, časovo...) variant cesty. Teda len 

na jeden deň a bez účasti na dopoludňajšej sv. 

omši v Inchebe. Cestovné pre jednu osobu by 

bolo vo výške 25€.  

Predpokladaný program: 
 

05:00 odchod z Košíc 

09:00 sv. omša v kostole sv. Alžbety vo Zvolene 

10:30 odchod zo Zvolena 

13:00 účasť na Národnom pochode v Bratislave 

17:00 odchod z Bratislavy 
 

Pozývame čím viacerých z našej farnosti, aby sa zúčastnili na tomto pochode! 

Miesto v autobuse si môžete rezervovať v našej farskej kancelárii osobne alebo 

telefonicky počas tohto týždňa.  

Okrem využitia tejto možnosti dopravy veríme, že mnohí využijú aj osobné autá, 

prípadne sa rozhodnú pre cestu vlakom. 


