
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh            52/2079      29.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 30.12.2019  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Utorok 31.12.2019 sv. Silvester 

6,30 sv. omša 

16,00 sv. omša  

23,30 adorácia 
 

Streda 1.1.2020  Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok) 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša  

11,00 sv. omša (maďarská)  

18,00 sv. omša 
 

Štvrtok 2.1.2020  sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Piatok 3.1.2020 Najsvätejšie meno Ježiš 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 4.1.2020    

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 5.1.2020   II. nedeľa po Narodení Pána 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 30.12.2019  

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Utorok 31.12.2019 sv. Silvester 

7,00 sv. omša 

16,00 sv. omša  

 
 



 

Streda 1.1.2020  Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok) 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 

Štvrtok 2.1.2020  sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Piatok 3.1.2020 Najsvätejšie meno Ježiš 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 4.1.2020    

7,00 fatimská sobota + sv. omša 
 

Nedeľa 5.1.2020   II. nedeľa po Narodení Pána 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 30.12.2019 

15,30 sv. omša  
 

Utorok 31.12.2019 sv. Silvester 

15,30 sv. omša  
 

Streda 1.1.2020  Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok) 

10,30 sv. omša  
 

Štvrtok 2.1.2020  sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi 

15,30 sv. omša  
 

Piatok 3.1.2020 Najsvätejšie meno Ježiš 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 4.1.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 5.1.2020   II. nedeľa po Narodení Pána 

10,30 sv. omša 
 

 

Dnes  (29.12.) je finančná zbierka pre rodiny postihnuté výbuchom plynu 

v bytovke v Prešove.     
 



O Z N A M Y  
 

❑  Vianočný čas je osobitne náročný pre kostolníkov a kantorov v našich 

kostoloch a kaplnkách! Patrí im veľké poďakovanie za ich službu! 

❑  Príprava vianočnej výzdoby v našich kostoloch stála čas a úsilie viacerých 

veriacich, ktorí to všetko s láskou a pozornosťou pripravili. Ďakujeme! 

❑  Ďakujeme bohuznámemu darcovi za vianočný stromček v kostole Kráľovnej 

pokoja a ochotným mužom z farnosti, ktorí zabezpečili jeho naloženie, prevoz, 

osadenie a prenesenie do kostola! 

❑   Obetavo pripravená jasličková pobožnosť na slávnosť Narodenia Pána 

priniesla mnoho povzbudenia a potešenia z programu, ktorý predstavili deti a mladí 

z našej farnosti. Dospelí v závere tejto pobožnosti prispeli na Dobrú novinu 

zbierkou vo výške 425€. Pán Boh nech odmení darcov, ktorí týmto podporili 

projekty v Afrike! 

❑  V utorok podvečer budú sv. omše o 16,00 v kostole Kráľovnej pokoja aj v 

kostole Zoslania Ducha Svätého. Poďakujeme pri nich za končiaci sa 

kalendárny rok 2019. Kto sa pri tejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na 

speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné 

odpustky.  

❑  Čas na adoráciu bude v kostole Kráľovnej pokoja v utorok (31.12.) pred 

polnocou od 23,30 do 00,00. Otvorený bude iba bočný vchod do kostola. 

❑  Pred nami je prvopiatkový týždeň.  Sviatosť zmierenia je možné prijať pred 

rannými a večernými sv. omšami cez týždeň. Najbližšia sobota je prvou sobotou 

v mesiaci.  
 

 

Požehnanie bytov a domov na slávnosť Zjavenia Pána  

20 C+M+B 20 
Ponúkame veriacim v našej farnosti na výber jednu z týchto dvoch možností: 
 

1. Po ktorejkoľvek zo sv. omší cez týždeň, osobne alebo telefonicky v kancelárii si 

môžete prísť dohodnúť požehnanie bytu alebo domu kňazom. To sa uskutoční v 

nasledujúcom týždni v sobotu, v nedeľu alebo v pondelok. 
 

2. Byt môže po spoločnej modlitbe pokropiť svätenou vodou aj otec rodiny, 

rovnako tak môže napísať kriedou na zárubňu vchodových dverí nápis 20 C+M+B 

20. Namiesto tohto nápisu môže poslúžiť nálepka s týmto predtlačeným 

nápisom, ktorú vám za milodar 2€ ponúkame.  
 

 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok (30.12.), vo štvrtok (2.1.) 

a v piatok (3.1.) v čase 15,00 –17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   

www.farnostjuh.sk 

http://www.farnostjuh.sk/

