
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              38/2019      22.9.2019 

 

 

 

 

Na budúcu nedeľu (29.9.) navštívia našu farnosť bratia bosí 

karmelitáni z Lorinčíka.   

Pri  všetkých svätých omšiach v kostole Kráľovnej pokoja aj v kostole 

Zoslania Ducha Svätého sa nám prihovoria a predstavia spiritualitu svätých 

manželov Ľudovíta a Zélie Martinovcov – rodičov sv. Terézie z Lisieux. 

 

  Bratia karmelitáni so sebou prinesú aj relikvie týchto svätých manželov 

a tak po každej sv. omši bude možnosť si tieto relikvie uctiť. Pri tejto príležitosti 

bude zbierka na podporu stavebných prác v podkroví kláštora, v ktorom 

karmelitáni potrebujú vytvoriť ďalšie izby pre účastníkov duchovných obnov, 

pretože kvôli veľkému záujmu doterajšia kapacita izieb už nestačí. 

Karmelitáni so sebou prinesú knižky, škapuliare, CD s duchovnými 

piesňami, či iné predmety. Podporiť ich preto budete môcť aj zaobstaraním si 

niektorých z týchto vecí. 
 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 23.9.2019 sv. páter Pio, kňaz 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 24.9.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 25.9.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 26.9.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 27.9.2019      sv. Vincent de Paul, kňaz 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Sobota 28.9.2019         

7,00 sv. omša 

16,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 29.9.2019   [26. 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 23.9.2019 – Piatok 27.9.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 28.9.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 29.9.2019   [26. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 23.9.2019 – Piatok 27.9.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 28.9.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 29.9.2019   [26. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes  je zbierka na rádio Lumen a televíziu Lux. Pán Boh zaplať za milodary! 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 – 

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 
 

Termíny slávenia prvého sv. prijímania vo farnosti Kráľovnej pokoja 
 

V priebehu uplynulého týždňa sa uskutočnil zápis prvoprijímajúcich detí na ich 

prípravu pred prijatím sviatosti zmierenia a Eucharistie. Slávenie prvého svätého 

prijímania bude v týchto termínoch: 
 

nedeľa 17.5.2020 o 9,00 (deti navštevujúce ZŠ Požiarnická, ZŠ Užhorodská      

                                         a školy mimo územia farnosti) 

nedeľa 24.5.2020 o 9,00 (deti navštevujúce ZŠ Staničná a ZŠ Gemerská) 
 

Ďalšie informácie budú podané na stretnutí s rodičmi v nedeľu 13.10.2019 

 

O H L Á Š K Y  
 

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

Tomáš Kramárek a Annamária Cengelová 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

Peter Radáči a Aneta Barnová 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 
 

Vlastimil Ratvaj a Michaela Blahovská 

Sviatosť manželstva prijmú vo farnosti sv. Alžbety v Košiciach 
 

Andrej Mangera a Silvia Bačenková 

Sviatosť manželstva prijmú vo farnosti Krista Kráľa v Prešove 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


