
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh             46/2079      24.11.2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 
 

Nedeľa 24.11.2019 

14,30 prinesenie relikvií do kostola 

15,00 ruženec Božieho milosrdenstva 

16,00 Kto bol sv. Vincent 

(duchovno- prezentačné pásmo) 

17,00 ruženec 

17,30 večerné chvály – vešpery 

18,00 svätá omša (celebruje páter Jaroslav Jaššo,  

provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul) 

20,00 litánie a zakončenie duchovného programu 

 

Pondcelok 25.11.2019 

6,30 svätá omša 

7,00 ranné chvály a ruženec 

8,00 rozlúčka s relikviami 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 25.11.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 26.11.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 27.11.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

+ + +  DUCHOVNÁ OBNOVA PO MISIÁCH  + + + 

„Povedz mi koho čakáš a ja Ti poviem, kto si.“ 
 

Štvrtok 28.11.2019  

6,30 sv. omša  

17,45 pobožnosť pri misijnom kríži 

18,00 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som chlieb, ktorý zostúpil s neba..." 

19,00 adorácia 
 

Piatok 29.11.2019       

6,00 sviatosť zmierenia 

6,30 sv. omša s misijnou témou " Ja som svetlo sveta..."  

16,00 sviatosť zmierenia 

18,00 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som dobrý pastier..." 

po sv. omši stretnutie s mladými  - "Emanuel, Boh s nami."  
 

Sobota 30.11.2019         

6,30 sviatosť zmierenia 

7,00 sv. omša s misijnou témou " Ja som cesta..."  

16,00 sviatosť zmierenia 

18,00 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som pravda..."  

po sv. omši stretnutie s rodinami "Pokojné Vianoce v rodine... ako sa pripraviť?" 
 

Nedeľa 1.12.2019    1. adventná nedeľa 

7,00 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som život - prišiel, aby sme mali život..." 

9,00 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som život - prišiel, aby sme mali život..." 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 

 

„Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili.“       Rim 13,12 
 



Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 25.11.2019  

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Utorok 26.11.2019  

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Streda 27.11.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

+ + +  DUCHOVNÁ OBNOVA PO MISIÁCH  + + + 
 

Štvrtok 28.11.2019  

7,00 sv. omša  

18,00 sviatosť zmierenia 

19,00 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som chlieb, ktorý zostúpil s neba..." 

20,00 adorácia 
 

Piatok 29.11.2019       

6,30 sviatosť zmierenia 

7,00 sv. omša s misijnou témou " Ja som svetlo sveta..."  

17,00 sviatosť zmierenia 

19,00 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som dobrý pastier..." 
 

Sobota 30.11.2019         

7,30 sviatosť zmierenia 

8,00 sv. omša s misijnou témou " Ja som cesta..."  
 

Nedeľa 1.12.2019    1. adventná nedeľa 

8,00 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som život - prišiel, aby sme mali život..." 

9,30 sv. omša s misijnou kázňou "Ja som život - prišiel, aby sme mali život..." 

 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 25.11.2019 – Piatok 29.11.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 30.11.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 1.12.2019    1. adventná nedeľa 

10,30 sv. omša 
 



O Z N A M Y  
 

❑ Dnes popoludní privítame vo farskom kostole Kráľovnej pokoja relikvie 

sv. Vincenta de Paul. Pozývame všetkých na duchovný program, ktorý 

pripravila vincentínska rodina. 
 

 

Po viac než roku od svätých misií vo farnosti Kráľovnej pokoja sa uskutoční 

trojdňová duchovná obnova s pátrami verbistami. Bude to znovu čas 

modlitby, zmierenia a nového odhodlania v živote viery! 
 

 

❑ Dnes po sv. omši o 9,00 bude vo farskej zasadačke nácvik jasličkovej 

pobožnosti s deťmi.  

❑ Minulú nedeľu bola  dobročinná zbierka sv. Alžbety. V kostole Kráľovnej 

pokoja ste darovali 1200€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 405€ 

a v nemocničnej kaplnke 30€. Pán Boh zaplať za milodary! 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

❑  Dnes večer (24.11.) o 21,45 odvysiela STV 2 dokument Narodení pre nebo 

o svätých košických mučeníkoch. 

❑  Ak by niekto mal možnosť a chcel by darovať vianočný stromček do kostola 

Kráľovnej pokoja, môže sa zastaviť v sakristii alebo vo farskej kancelárii. 

❑ Veriaci z farnosti Slivník prídu v nedeľu 8.12. ponúknuť vianočné oplátky. 

Podporíte tým opravu kostola v ich farnosti. 

❑ Bohuznáma veriaca prispel pre potreby farnosti milodarom vo výške 150€. 

Bohuznáma rodina darovala 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 
 

 

Milí veriaci, aj v tomto roku si budete môcť zakúpiť ručne vyrobený adventný 

veniec zo živých zelených vetvičiek. Vence sa budú predávať dňa  

30. novembra 2019 sobota - po večernej svätej omši o 18.00 hod  

1. decembra 2019 nedeľa 

                  - po svätej omši o 9.00 hod hod. 

                  - po svätej omši o 18.00 hod 

Kúpou venca podporíte aktivity Centra pre rodinu Košice-Juh. ĎAKUJEME 
 

 

❑   Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozýva na jedinečný seminár KRESŤAN 

NA VIDIEKU - LAUDATO SI V PRAXI, ktorý sa bude konať v sobotu 30. 

novembra v OÁZE Bernátovce pri Košiciach od 9.00 do 17.00 hod. Seminár s 

podtextom Laudato si v praxi - Integrálna ekológia a sociálne podnikanie je určený 

pre kresťanov, ktorí majú záujem o ekologické témy. Viac info o programe a 

možnosť prihlásiť sa je na krestannavidieku.sk. 

http://www.farnostjuh.sk/
http://krestannavidieku.sk/

