
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              35/2019      1.9.2019 

 
 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 2.9.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 3.9.2019  sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 4.9.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 5.9.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 6.9.2019       

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša s Veni sancte a požehnaním školských aktoviek 
 

Sobota 7.9.2019       sv. Marek – sv. Melichar – sv. Štefan, košickí mučeníci 

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

14,30 sobášny obrad 

16,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 8.9.2019   [23. 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 2.9.2019 – Piatok 6.9.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 7.9.2019         

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

16,00 sobášny obrad 
 

Nedeľa 8.9.2019   [23. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 



9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 2.9.2019 – Piatok 6.9.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 7.9.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 8.9.2019   [23. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Ďakujeme všetkým, ktorí pred týždňom obetavo pripravili farský deň! 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. 
❑ 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 

sv. omše. 

❑ Na večernú sv. omšu v piatok o 18,00 spojenú s Veni Sancte pozývame do 

kostola Kráľovnej pokoja žiakov, študentov, učiteľov a rodičov. Spoločne 

poprosíme o potrebné dary Ducha Svätého! Pri tejto večernej sv. omši bude aj 

požehnanie školských aktoviek. Pozývame všetky deti! 

❑ V kostole Kráľovnej pokoja a aj v kostole Ducha Svätého bude v sobotu (7.9.) 

o 7,00 fatimská sobota. Po jej skončení bude nasledovať sv. omša. 

❑   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.  

❑   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): 
 

Tomáš Seman a Ivana Orgonášová 
Ján Viňáš a Juliána Szücsová  

Peter Olexa a Andrea Kováčová 
Ľubomír Mikolaj a Kristína Kulčárová 

Patrik Šestko a Ivana Ištoková 

Tomáš Varga a Lucia Bartková 

http://www.farnostjuh.sk/


Príprava na prijatie sviatostí 
 

Prvé sv. prijímanie  

Prihlasovanie: Prípravu začínajú deti, ktoré aktuálne navštevujú tretí ročník 

základnej školy. Rodičia (stačí jeden z nich) môžu prísť svoje dieťa zapísať v rámci 

stretnutia, ktoré bude:  

- v nedeľu 15.9.2019 o 10:00 

- v utorok 17.9.2019 o 17:00  

Na zápis nie je potrebné nosiť nijaké doklady, všetko potrebné vám povieme pri 

osobnom stretnutí. Všetkým rodičom tretiakov na základných školách na území 

farnosti (ZŠ Požiarnická, ZŠ Staničná, ZŠ Gemerská a ZŠ Užhorodská) bude 

prostredníctvom katechétiek doručený list s informáciou o príprave na prvé sv. 

prijímanie. 

Termíny stretnutí: 

Prvoprijímajúce deti sa budú stretávať každý piatok pri sv. omši o 18,00 v kostole 

Kráľovnej pokoja. V rámci sv. omše bude katechéza pre deti. Po sv. omši už nebude 

ďalší program. Každú nedeľu očakávame účasť detí na sv. omši spolu s rodičmi. 

Okrem toho budú raz mesačne stretnutia s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Termíny 

týchto stretnutí budú oznámené 15.9. 2019. 
 

Sviatosť birmovania 

Prihlasovanie: Na prípravu sa môžu prihlásiť študenti prvých ročníkov stredných 

škôl, ktorí sú pokrstení, prijali Eucharistiu i sviatosť zmierenia, usilujú sa viesť 

kresťanský život a patria do farnosti. 

Na prihlasovanie musí prísť kandidát/kandidátka osobne:  

- v stredu 4.9.2019 na sv. omšu o 18,00. Po jej skončení sa uskutoční prvé stretnutie 

birmovancov 

- vo farskej kancelárii v čase 17,00 – 18,00 najneskôr do 14.9.2019.  

Na zápis nie je potrebné nosiť nijaké doklady, všetko potrebné vám povieme pri 

osobnom stretnutí. 

Termíny stretnutí: Stretnutia birmovancov budú každý týždeň v stredu večer. 

Budú začínať sv. omšou o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja a po jej skončení budú 

pokračovať stretnutiami v menších skupinách do 20,00. 
 

Príprava dospelých na krst, prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania 

Prihlasovanie: Na prípravu sa môže prihlásiť ktokoľvek, bez ohľadu na vek, komu 

chýba niektorá z uvedených sviatostí. Vzhľadom na individuálnu situáciu v ceste 

viery vám radi poskytneme bližšie informácie v našej farskej kancelárii. 

Termíny stretnutí: Stretnutia budú v utorok o 16,30. 

 

Potrebné informácie Vám podáme každý pracovný deň v čase 15,00 – 17,00 vo 

farskej kancelárii a to osobne alebo telefonicky na čísle 055/676 30 42. Prihlásiť sa 

na prípravu telefonicky nie je možné. 
 


