
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh             45/2019      10.11.2019 

 
 

  

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 11.11.2019 sv. Martin z Tours, biskup 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 12.11.2019  sv. Jozafát, biskup a mučeník 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 13.11.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 14.11.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 15.11.2019       

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Sobota 16.11.2019         

7,00 sv. omša 

16,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 17.11.2019   [33. 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 11.11.2019 – Piatok 15.11.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 16.11.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 17.11.2019   [33. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  

Pondelok 11.11.2019 – Piatok 15.11.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 16.11.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 17.11.2019   [33. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes bude po sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja stretnutie s rodičmi 

prvoprijímajúcich detí. 

❑ Na budúcu nedeľu bude dobročinná zbierka sv. Alžbety. Vyzbierané finančné 

prostriedky budú použité na výstavbu duchovného centra blahoslavenej Anky 

Kolesárovej v Obišovciach. 
 

 

V dnešnú nedeľu 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! 
 

 

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí na základe žiadosti 

J. E. Mons. Bernarda Bobera schválila svätú Alžbetu Uhorskú ako 

nebeskú patrónku Košíc. Slávnostné vyhlásenie sv. Alžbety za 

patrónku Košíc bude počas slávnostnej svätej omše v nedeľu 

17.11.2019 o 10:30  v Dóme sv. Alžbety.  

Vyobrazenie sv. Alžbety  nesie aj najstaršia mestská pečať.  Sv. 

Alžbeta patrí medzi vzory a nebeských ochrancov charitatívnej 

činnosti. 
 

❑ Bohuznámí veriaci prispeli pre potreby farnosti milodarom vo výške 100€ a 50€. 

Pán Boh zaplať! 

❑   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 

 

http://www.farnostjuh.sk/


 

 
 

 
 


