
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh             44/2019      3.11.2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 4.11.2019 sv. Karol Boromejský, biskup 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 5.11.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 6.11.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša (celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup) 
 

Štvrtok 7.11.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 8.11.2019       

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Sobota 9.11.2019        Výročie posviacky lateránskej baziliky 

7,00 sv. omša 

15,00 sobášna sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 10.11.2019   [32. 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 4.11.2019 – Piatok 8.11.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 9.11.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 10.11.2019   [32. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 4.11.2019 – Piatok 8.11.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 9.11.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 10.11.2019   [32. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Ďakujeme kostolníkom, kantorke, zvukárom a všetkým, ktorí im pomáhali, za 

zabezpečenie včerajše  sv. omše na verejnom cintoríne! 

❑ Ďakujeme za podporu projektu Sviečka za nenarodené deti. 

❑ Pozývame veriacich  na rodinné večeradlo, ktoré bude dnes o 17,00 v kostole 

Kráľovnej pokoja. 
 

 

 

V stredu (6.11.) bude večernú sv. omšu o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja 

celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Po sv. omši bude modlit-

bové stretnutie v areáli nemocnice. 
 

 

❑ Na budúcu nedeľu (10.11.) bude po sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja 

stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. 
 

 

V nedeľu 10.11.2019 organizujú sestry vincentky zbierku Boj proti hladu na 

zmiernenie chudoby ľudí v týchto krajinách: Haiti, Honduras, Ukrajina, Albánsko 

a Slovensko. Aj v kostoloch našej farnosti sa môžete do tejto  zbierky zapojiť kúpou 

medovníkového srdiečka. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať! 
 

 

❑ Premonštrátske gymnázium (Kováčska 28, Košice) pozýva na deň otvorených 

dverí 5.12.2019. Podrobnejšie informácie sú na výveske 

❑ Bohuznáma veriaca prispela pre potreby farnosti milodarom vo výške 100€.  

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

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

O H L Á Š K Y  
 

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

Marek Hlavina a Zuzana Filčáková 

Martin Hrčka a Petra Martonová 

http://www.farnostjuh.sk/


 
 


