
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh             46/2019      17.11.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 18.11.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 19.11.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 20.11.2019  bl. Anna Kolesárová, panna a mučenica 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 21.11.2019 Obetovanie Panny Márie 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 22.11.2019       

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Sobota 23.11.2019        sv. Cecília, panna a mučenica 

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 24.11.2019    KRISTA KRÁĽA 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša  

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 18.11.2019 – Piatok 22.11.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 23.11.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 24.11.2019   KRISTA KRÁĽA 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 18.11.2019 – Piatok 22.11.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 23.11.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 24.11.2019   KRISTA KRÁĽA 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa 18. októbra udelila súhlas 

a potvrdila, že svätá Alžbeta Uhorská je nebeskou patrónkou mesta Košice. 

Slávnostné vyhlásenie sa uskutoční v Košickej katedrále  dnes (17. 11.) pri 

odpustovej sv. omši o 10,30. 

❑ Dnes (17.11.) je  dobročinná zbierka sv. Alžbety. Vyzbierané finančné 

prostriedky budú použité na výstavbu duchovného centra blahoslavenej Anky 

Kolesárovej v Obišovciach. 

❑ Dnes (17.11.) o 17,00 sa rozozvučia zvony aj na našich kostoloch, aby sme si 

pripomenuli 30. rokov od pádu komunizmu a návratu slobody. 

❑  V stredu (20.11.) bude v Katedrále sv. Alžbety liturgická spomienka na 

blahoslavenú Annu Kolesárovú.  O 17,00 večeradlo s Pannou Máriou a o 18,00 sv. 

omša, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Počas nej požehná 

sochu Fatimskej Panny Márie pre pútnické miesto Vysoká nad Uhom. 
 

 

Drahí veriaci z farnosti Košice - Juh! 

V mene chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Rusku, Albánsku a Slovensku. 

V mene sestier a kňazov, ktorí im slúžia a v mene celej vincentínskej rodiny sa 

Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu štedrosť a veľkodušnosť, ktorú ste 

prejavili pri finančnej zbierke, konanej v rámci BOJA PROTI HLADU. 

Na zmiernenie ich biedy ste prispeli finančným darom  

v Kostole Kráľovnej pokoja 906,01 €, 

v Kostole Zoslania Ducha Svätého 618,95 €, 

v kaplnke u sestier vincentiek 185,56 €. 
 

 

❑ Bohuznámy veriaci prispel pre potreby farnosti milodarom vo výške 100€. 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 

http://www.farnostjuh.sk/


 

Ikona REGINA FAMILIAE FRANCISCANAE (KRÁĽOVNÁ 

FRANTIŠKÁNSKEJ RODINY) bola napísaná a posvätená v roku 2018 v Litve a 

odvtedy putuje po Európe. Jej putovanie zabezpečuje Františkánsky svetský rád. 

Ikona je zároveň relikviárom, v ktorom sú uložené relikvie I. stupňa sv. Františka 

z Assisi, sv. Kláry z Assisi a  sv. Alžbety Uhorskej. 

 

V mene miestneho bratstva Františkánskeho svetského rádu v Košiciach vás 

srdečne pozývame na spoločnú oslava sviatku sv. Alžbety Uhorskej a uctenie 

vzácnej ikony, ktoré sa uskutoční 

v nedeľu 17.11.2019 v Dóme Sv. Alžbety v Košiciach: 

12:00 uctenie ikony 

12:30 svätá omša - celebruje P. Jozef Konc OFMCap. 

13:30 slávnostné rozlúčenie sa s ikonou 

Súčasťou oslavy sviatku sv. Alžbety, patrónky charitatívnych organizácii bude 

zbierka trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi, ktoré po sv. omši prevezme OZ 

Maják nádeje. 
 

  

 

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva všetkých veriacich na 

podujatia organizované v rámci celoslovenskej akcie Týždeň pomoci 

prenasledovaným kresťanom. Hlavným hosťom tohto ročníka je otec Emmanuel 

Yousaf z Pakistanu, ktorý bude rozprávať o stave náboženskej slobody a o situácii 

prenasledovaných kresťanov v Pakistane, ako aj inde vo svete. 
 

V Košiciach vás pozývame na nasledovné podujatia s otcom Emmanuelom: 

- na sv. omšu vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov na sídlisku Terasa v sobotu 

23. novembra o 18:00, 

- na prednášku spojenú s diskusiou v KCK Fuga v sobotu 23. 11. o 19:45, 

- na sv. omšu vo farnosti Božieho milosrdenstva (KVP) v nedeľu 24. novembra 

o 9:00.  

Viac informácií nájdete na plagáte a na webovej stránke www.prenasledovani.sk. 
 

 

UPeCe Prešov aj tento rok organizuje 

dopravu pre účastníkov stretnutia s bratmi z 

Taizé. Stretnutie je určené mladým od 16 do 

35 rokov a uskutoční sa pred Silvestrom 

(28. december 2o19 - 1. január 2o2o) v 

Poľskom Wroclawe. Mladí budú ubytovaní 

v rodinách wroclawských farností. Cena 

dopravy je 53,-€. Prihlasovanie končí 1. decembra. Ďalšie podrobnosti na 

stránkach upc.unipo.sk alebo Facebooku 

 

http://upc.unipo.sk/
https://www.facebook.com/events/1735018219962935/

