
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh            1/2020      5.1.2020 

 

Pánova sláva sa nám zjavila 

a vždy sa bude zjavovať medzi nami, 

až kým on sám nepríde. 

V rytmoch a striedaní času 

si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. 

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie 

ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, 

ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc, v tomto roku 12. apríla. 

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa,  

svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, 

v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. 
 

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni: 

začiatok pôstneho obdobia, 

Popolcová streda – 26. februára, 

Nanebovstúpenie Pána – 21. mája, 

Zoslanie Ducha Svätého – 31. mája. 

Prvá adventná nedeľa – 29. novembra. 

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých 

i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých 

Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. 
 

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, 

Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 6.1.2020 Zjavenie Pána (prikázaný sviatok) 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Utorok 7.1.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 8.1.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 9.1.2020   

6,30 sv. omša  

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

Piatok 10.1.2020  

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 11.1.2020    

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 12.1.2020   KRST KRISTA PÁNA 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 6.1.2020 Zjavenie Pána (prikázaný sviatok) 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 

Utorok 7.1.2020 – Piatok 10.1.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 

 
 



Sobota 11.1.2020         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 12.1.2020   KRST KRISTA PÁNA 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 6.1.2020 Zjavenie Pána (prikázaný sviatok) 

10,30 sv. omša 
 

Utorok 7.1.2020 – Piatok 10.1.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 11.1.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 12.1.2020   KRST KRISTA PÁNA 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

Po dnešnej sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej 

pokoja vystúpi s polhodinovým vianočným 

programom kolied, piesní a vinšov folklórna 

skupina Parobci z Dvorianok. 
 

❑  Zajtra je prikázaný sviatok Zjavenia Pána.  

❑  Po všetkých sv. omšiach si budete môcť zajtra odniesť domov svätenú vodu. 
 

 

Pri sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 

2020 zaznie „Vianočná omša v starom slohu“, dielo súčasného moravského 

skladateľa Víta Trumpeša v podaní Ženského zboru Českého spolku v Košiciach, 

komorného orchestra Musica Iuvenalis a sólistov opery Štátneho divadla 

v Košiciach Mariána Lukáča a Antona Baculíka. Dirigovať bude Igor Dohovič. 
 

 

❑  Zbierka pre rodiny postihnuté výbuchom plynu v bytovke v Prešove priniesla 

v kostole Kráľovnej pokoja 2845€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 1293€, 

v nemocničnej kaplnke 120€ a v kaplnke sestier vincentiek 250€. Pán Boh zaplať 

štedrým darcom! 

 



❑  Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem o požehnanie domu alebo bytu 

kňazom. Dnes aj zajtra po sv. omši sa ešte môžete prihlásiť v sakristii. 

❑ Pozývame všetky rodiny na rodinné večeradlo, ktoré bude na budúcu nedeľu 

(12.1.) v kostole Kráľovnej pokoja o 17,00. 

❑  Pokračujeme v stretnutiach s prvoprijímajúcimi a birmovancami. 
 

 

Sestry vincentky ďakujú všetkým dobrodincom z našej farnosti, ktorí nám pomohli 

pri vianočnej zbierke „Taška sv.Vincenta“. Vďaka vašej štedrosti sme aj tento rok 

mohli obdarovať mnohé rodiny v núdzi a pomôcť im prežiť sviatky Narodenia Pána 

radostne, pokojne a štedro. Všetkým vám prajeme požehnaný Nový rok a k našej 

vďake pripájame aj modlitbu za vás všetkých. 
 

 

❑ Na budúcu nedeľu (12.1.) po sv. omši o 9,00 bude stretnutie s rodičmi 

prvoprijímajúcich detí.  

V sobotu (11.1.) sa  v hoteli Centrum v Košiciach uskutoční 7. 

trojgeneračný ples rodín. Ďakujeme za záujem, všetky lístky 

sú už vypredané! 

❑  Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ponúka časopis Fatima (1€), 

k diposzícii po sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. 

❑  V rámci zbierky pri jasličkách bolo vyzbieraných v kostole Kráľovnej pokoja 

695€ a v kostole Zoslania Ducha Svätého 250€. Pán Boh zaplať! 

❑   Bohuznámy veriaci individuálne daroval pre kostol Kráľovnej pokoja 50€. Pán 

Boh zaplať! 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v utorok – piatok v čase 15,00 –17,00. 

Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 
 

Štatistika farnosti za rok 2019 
 

Krsty: 66 (35 chlapcov, 31 dievčat) 

Sviatosť birmovania: 23  

Sviatosť manželstva: 27 

Pohreby: 152 (72 mužov, 80 žien) 
 

Správne používanie slova „krst“ 

Pre nás, katolíkov, je krst prvá sviatosť, ktorou začína kresťanský život človeka. 

Krst so sviatosťou birmovania a Eucharistiou tvorí sviatosti vstupu (iniciácie) do 

celého kresťanského života. Slovo krst je staroslovanského pôvodu. Výraz 

„kristiť“ znamená „pokristiť sa“, teda špeciálnym spôsobom – osobne, duchovne 

a navždy – sa začleniť do Krista. Z náboženskej úcty k Ježišovej vykupiteľskej 

láske nepoužívajme výrazy „krst“ a „krstiť“ nesprávne. Najmä ich nevzťahujme na 

veci. Tu sa viac hodia slová „uviesť“, „predstaviť“, „predostrieť“, „podať“, „dať do 

pozornosti“ či „ponúknuť“.  

 

http://www.farnostjuh.sk/

