
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              34/2019      25.8.2019 

 

Panna a Matka Mária,  

ty, ktorá si vedená Duchom  

prijala Slovo života v hĺbke svojej pokornej viery, 

 celkom odovzdaná Večnému,  

pomôž nám povedať naše „áno“ 

v naliehavosti väčšej než kedykoľvek predtým,  

aby znova zaznela dobrá zvesť o Ježišovi.  
  

Ty, plná Kristovej prítomnosti,  

priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi,  

takže zaplesal v lone svojej matky.  

Ty, rozochvená jasotom,  

ospievala si Pánove obdivuhodné skutky.  

Ty, ktorá si zostala pevne stáť pod krížom  

s neochvejnou vierou  

a prijala si radostnú útechu vzkriesenia,  

zhromaždila si apoštolov v očakávaní Ducha,  

aby sa zrodila Cirkev, ktorá evanjelizuje.  
 

Vypros nám novú horlivosť vzkriesených,  

aby sme všetkým zaniesli evanjelium života,  

ktoré víťazí nad smrťou.  

Daj nám svätú odvahu hľadať nové cesty,  

aby sa ku všetkým dostal dar nepominuteľnej krásy.  
 

Hviezda novej evanjelizácie,  

pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve,  

o službe, o horlivej a štedrej viere,  

o spravodlivosti a o láske k chudobným,  

aby radosť evanjelia došla až do končín zeme  

a nijaká periféria nebola ukrátená o jeho svetlo.  
 

Matka živého evanjelia, prameň radosti pre maličkých,  

oroduj za nás. Amen. Aleluja.  

pápež František 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 26.8.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 27.8.2019  sv. Monika 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 28.8.2019  sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 29.8.2019 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 30.8.2019       

6,30 sv. omša   

15,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša  
 

Sobota 31.8.2019         

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 1.9.2019   [22. 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 26.8.2019 – Piatok 30.8.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 31.8.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 1.9.2019   [22. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 26.8.2019 – Piatok 30.8.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 31.8.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 1.9.2019   [22. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Slávnostnú odpustovú svätú omšu dnes o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja 

celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Popoludní pozývame 

všetkých veriacich z farnosti na spoločné stretnutie v rámci farského dňa. 

❑  Relikvie svätých košických mučeníkov budú vystavené k uctenie v pondelok 

v nemocničnej kaplnke a v utorok a v stredu v kostole Zoslania Ducha Svätého. 

❑  V stredu (28.8.) o 19,00 bude na fare stretnutie farskej ekonomickej rady. 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – streda a piatok v čase 

15,00 – 17,00. Vo štvrtok bude farská kancelária zatvorená. Telefonický kontakt: 

 055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 

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

❑   Pozývame vás na organový koncert, ktorý sa uskutoční túto nedeľu o 17,00 vo 

farskom kostole sv. Bartolomeja v mestskej časti Košice-Myslava. Organista 

František Beer zahrá diela významných autorov ako aj svoje vlastné improvizácie. 

Vstupné je dobrovoľné. 
 

FARSKÝ DEŇ 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farnostjuh.sk/


❑   V nedeľu 1. septembra 2019 si pripomenieme blahorečenie Anny 

Kolesárovej, mučeníčky čistoty. Vo Vysokej nad Uhom bude o 9.30 modlitba sv. 

ruženca; o 10.30 sv. omša, ktorú celebruje Mons. Marek Forgáč, biskup; od 13.00 

do 15.00 svedectvá, piesne, modlitby a korunka k Božiemu milosrdenstvu. 

❑   V sobotu 7. septembra 2019 o 10.00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach 

slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických 

mučeníkov. Pred sv. omšou sa o 9.00 začne pobožnosť Fatimskej soboty 

s pomocným biskupom Mons. Marekom Forgáčom. 

❑  V košickej katedrále si 13. októbra o 15.00 spoločne pripomenieme jubileum 

manželov:  50., 60. a 65. výročie manželstva. Manželia, ktorí oslávia takéto 

jubileum v roku 2019, nech sa, prosím, prihlásia vo farskej kancelárii, aby sme ich 

mohli zaradiť medzi jubilujúcich. 

Tým, ktorí sú vidinou kariéry a rýchleho mediálneho 

úspechu pokúšaní riediť Ježišovo učenie v mene 

pochybnej politickej korektnosti, všetkým tým Ježiš v 

dnešnom evanjeliu odkazuje: nefalšujte moje učenie, 

ktoré nie je o pohodlnej ceste do širokej brány! 

Vstupujte úzkou bránou náročnej pravdy o 

nedotknuteľnosti života, ktorý nie je súkromnou hračkou 

človeka, ale posvätným darom Stvoriteľa. Darom, za 

ktorý sa oplatí nasadiť aj kráčajúc proti prúdu, a tak 

trpieť, ba aj obetovať vlastný život. 

❑  Srdečne pozývame všetkých členov, dobrovoľníkov a sympatizantov združenia 

Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum na 1. celoslovenské stretnutie, ktoré 

sa uskutoční v sobotu 21. septembra v Bazilike navštívenia Panny Márie na 

Starých Horách. Podrobnejšie informácie sú na výveske. 
 

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 


