
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh             43/2019      27.10.2019 

 

Sviatok Všetkých svätých 

a Pamiatka na všetkých verných zosnulých 
 

 

Krematórium 
 

V piatok (1.11.) bude o 14,00 v krematóriu rímskokatolícka pobožnosť pri 

príležitosti sviatku Všetkých svätých a Pamiatky všetkých verných zosnulých. 
 

Verejný cintorín 
 

V sobotu (2.11.) bude o 15,00 pri hlavnom kríži rímskokatolícka sv. omša 

obetovaná za duše zomrelých veriacich. 

 

Cintorín sv. Rozálie 
 

V kaplnke na cintoríne Rozália sa okrem každej prvej nedele v mesiaci (o 15,15 

hod.) slúžia sv. omše za zosnulých aj v dušičkovej oktáve podľa nasledujúceho 

harmonogramu: 

1. november  o 15,15 hod. + pobožnosť za zosnulých  

2. november o 15,15 hod..  

3. november o 15,15 hod.  

4. až 8. november o o 16,00 hod. 
  

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne 

navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí 

vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno 

privlastniť iba dušiam v očistci. 

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú 

spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 

a modlitbu na úmysel svätého Otca. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť 

akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od 

poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.  

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých môže 

získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 

novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď 

však stačí na všetky odpustky. 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 28.10.2019 sv. Šimon a Júda, apoštoli 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 29.10.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 30.10.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 31.10.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 1.11.2019      Všetkých svätých (prikázaný sviatok) 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša  

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 2.11.2019        Spomienka na všetkých verných zosnulých 

7,00 fatimská sobota 

8,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 3.11.2019   [31. 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 28.10.2019 – Štvrtok 31.10.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Piatok 1.11.2019      Všetkých svätých (prikázaný sviatok) 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  

 



 

Sobota 2.11.2019        Spomienka na všetkých verných zosnulých 

7,00 fatimská sobota 

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 3.11.2019   [31. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 28.10.2019 – Štvrtok 31.10.2019 

15,30 sv. omša   
 

Piatok 1.11.2019      Všetkých svätých (prikázaný sviatok) 

10,30 sv. omša   
 

Sobota 2.11.2019        Spomienka na všetkých verných zosnulých 

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 3.11.2019   [31. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Minulú nedeľu bola zbierka na misie. V kostole Kráľovnej pokoja sme 

vyzbierali 1680€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 665€, v kaplnke sestier 

vincentiek 210€ a v nemocničnej kaplnke 130€. Pán Boh nech odmení 

podporovateľov misií! 

❑ Ružencové bratstvo pozýva na na čas bdenia -  modlitba štyroch posvätných 

ružencov v nedeľu 27.10.2019 o 13.30 hod. do kaplnky sestričiek vincentiek. 

Vítaný je každý člen i nečlen Ružencového bratstva. 
 

Sviatosť  

zmierenia 

kostol  

Kráľovnej pokoja 

kostol 

Zoslania Ducha Svätého 

Pondelok (28.10.) 6,00 – 6,30   17,00 – 18,00 6,40 – 7,00   18,30 – 19,00 

Utorok (29.10.) 6,00 – 6,30   17,00 – 18,00 6,40 – 7,00   18,30 – 19,00 

Streda (30.10.) 6,00 – 6,30   17,00 – 18,00 6,40 – 7,00   18,30 – 19,00 

Štvrtok (31.10.) 6,00 – 6,30   17,00 – 19,00 6,40 – 7,00   18,30 – 19,00 

 
❑ Svätá omša na verejnom cintoríne bude v sobotu (2.11.) o 15,00 hod.  

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

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

 

http://www.farnostjuh.sk/


O H L Á Š K Y  
 

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

Marek Hlavina a Zuzana Filčáková 
 

Milí priatelia a podporovatelia, Fórum života aj túto jeseň organizuje kampaň 

Sviečka za nenarodené deti. Ide už o jej 17. ročník. Zapojení dobrovoľníci v 

mestách a obciach po celom Slovensku ponúkajú sviečky. Ich kúpou podporíte 

projekty, ktoré Fórum života realizuje. Sviečky si môžete kúpiť do 2. novembra 

2019 v kostoloch, pastoračných a 

rodinných centrách a na ďalších 

miestach. Získané financie použije 

Fórum život na ďalšiu činnosť 

projektov, ktorým sa aktuálne venuje. 
· Projekt Zachráňme 

životy www.zachranmezivoty.sk 

· Poradňa 

ALEXIS www.alexisporadna.sk  

· Projekt Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti   

· Centrá konkrétnej pomoci Femina 

· Projekt Tlakový hrniec www.tlakovyhrniec.sk 
 

Po dlhšom čase pozývame do nášho košického pro-life spoločenstva náhradné 

rodiny všetkých stupňov a foriem. 

Stretneme sa pri sv. omši za život v 

jezuitskom kostole, 31. októbra 2019 o 

16:30. Medzi sebou privítame o. Kamila 

Mižáka. Ten sa s nami podelí o svoju osobnú rodinnú skúsenosť. 
 

 

V stredu, 6. novembra 2019, sa v Košiciach uskutoční 10. celodenná modlitbová 

a osvetová kampaň.  

Práve v čase spomienky na našich zosnulých chceme poukázať neustávajúcu 

tragédiu potratov a potrebu našej angažovanosti. V tomto roku sa sústredíme na 

súkromné zariadenie Tetrao, ktoré sídli v budove Business centra na Gemerskej 

ulici 3. Naša modlitbová reťaz odštartuje o 07:00 a potrvá do 14:00. Okrem toho, 

na chodníku pred areálom budeme ponúkať výstavu modelov embryonálneho 

vývoja a naši dobrovoľníci budú okoloidúcim distribuovať osvetové 

letáky.  Zakončenie celodennej kampane urobíme v Kostole Kráľovnej pokoja, 

Košice-Juh. O 18:00 sa zídeme pri sv. omši, ktorú bude celebrovať Mons. Marek 

Forgáč, košický pomocný biskup.  
 

 

https://forumzivota.us18.list-manage.com/track/click?u=b0c57c0e16f8682c206d61c7e&id=1b068dd8c9&e=f934373b6e
https://forumzivota.us18.list-manage.com/track/click?u=b0c57c0e16f8682c206d61c7e&id=2f89cda179&e=f934373b6e
https://forumzivota.us18.list-manage.com/track/click?u=b0c57c0e16f8682c206d61c7e&id=2f89cda179&e=f934373b6e
https://forumzivota.us18.list-manage.com/track/click?u=b0c57c0e16f8682c206d61c7e&id=d639e2be78&e=f934373b6e
https://forumzivota.us18.list-manage.com/track/click?u=b0c57c0e16f8682c206d61c7e&id=bf561985ab&e=f934373b6e
https://forumzivota.us18.list-manage.com/track/click?u=b0c57c0e16f8682c206d61c7e&id=f5b10b534f&e=f934373b6e

