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Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 9.12.2019 Nepoškvrnené počatie Panny Márie (prikázaný sviatok) 

6,30 rorátna sv. omša  

9,00 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Utorok 10.12.2019   

6,30 rorátna sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 11.12.2019   

6,30 rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 12.12.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 

6,30 rorátna sv. omša  

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

Piatok 13.12.2019      sv. Lucia, panna a mučenica 

6,30 rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Sobota 14.12.2019        sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi 

7,00  rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 15.12.2019    III. adventná nedeľa 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 9.12.2019 Nepoškvrnené počatie Panny Márie (prikázaný sviatok) 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Utorok 10.12.2019 – Piatok 13.12.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 14.12.2019         

8,00 sv. omša 
 

 



Nedeľa 15.12.2019    III. adventná nedeľa 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 9.12.2019 Nepoškvrnené počatie Panny Márie (prikázaný sviatok) 

15,30 sv. omša   
 

Utorok 10.12.2019 – Piatok 13.12.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 14.12.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 15.12.2019    III. adventná nedeľa 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes bude po sv. omši o 9,00 stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. 

❑ Dnes bude v kostole Kráľovnej pokoja o 17,00 rodinné večeradlo. Advent je 

osobitne časom Panny Márie, spolu s ňou ho prežívajme! 

❑ Dnes našej farnosti veriaci z farnosti Slivník a ponúknu vianočné oplátky. Mi-

lodarom podporíte opravu kostola v ich obci. 

❑ Zajtra oslávime sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Do 

programu pribudne sv. omša o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. Čas ostatných sv. 

omší ostávam tak, ako býva v pracovné dni. 
❑ V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba 

za príchod Kristovho kráľovstva, duchovná obnova rodín a prosby za pokoj   a 

spravodlivosť vo svete. 

❑   Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby kostola.  

❑   V stredu (11.12.) bude na fare o 19,00 stretnutie farskej ekonomickej rady. 

❑  Cez advent budú v kostole Kráľovnej pokoja ranné rorátne sv. omše. Čas 

ostáva nezmenený, budú začínať o 6,30. Budeme ich sláviť iba pri svetle sviec. 

❑  Prosíme, aby ste nám v priebehu týždňa nahlásili chorých na predvianočné 

spovedanie (v čase kancelárskych hodín na telefónnom čísle 055/676 30 42). 

Navštívime ich na budúci týždeň v utorok (17.12.) a v stredu (18.12.). 

❑ V sobotu dňa (14.12.) od 8,30 hod. sa uskutoční veľké upratovanie kostola a 

farských priestorov. Poprosíme všetkých dobrovoľníkov, aby prišli v sobotu ku 

vchodu do sakristie kostola a prihlásili sa u G. Kardošovej. 

 

 



❑ Počas celého adventu sa môžete zapojiť do zbierky Vianočná taška sv. 

Vincenta. Trvanlivé potraviny môžete zaniesť priamo sestrám vincentkám 

(Smetanova 6, Košice) alebo ich môžete nechať v sakristii. 

❑ Centrum pre rodinu Košice - Juh pripravuje 7. trojgeneračný ples rodín. 

Rezervácia lístkov bude od dnes (t.j. 8.12.2019) do 22.12.2019 pre našu farskú 

rodinu v Centre pre rodinu. Od 22.12.2019 od nedele bude ponúknutý predaj pre 

širokú verejnosť. Tešíme sa aj na najbližší ročník plesu! 

❑   Pred vianočnými sviatkami bude možnosť odniesť si domov z našich kostolov 

betlehemské svetlo. 

❑ Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území 

mesta Košice so sídlom na Hlavná 91, 040 01 Košice v súlade so štatútom vypisuje 

výberové konanie na miesto tajomníka ekumenického spoločenstva. Podrobnejšie 

informácie sú na výveske. 

❑ OZ Dobré srdce – Good Heart organizuje od 2.12.2019 do 6.1.2019 vianočnú 

zbierku Daruj štedrú večeru. Cieľom je pripraviť pre rodiny v núdzi pokojnejšie a 

radostnejšie Vianoce. Pomôžte pomáhať tým najzraniteľnejším a darujte štedrú 

večeru osamelým mamičkám a ich deťom. Prispieť môžete na webovej stránke 

www.ozdobresrdce.sk kliknutím na tlačidlo Daruj štedrú večeru. 

❑   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/

