
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh            2/2020      12.1.2020 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 13.1.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 14.1.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 15.1.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 16.1.2020   

6,30 sv. omša  

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

Piatok 17.1.2020 sv. Anton, opát 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 18.1.2020    

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 19.1.2020   [2. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 13.1.2020 – Piatok 17.1.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 18.1.2020         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 19.1.2020   [2. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 13.1.2020 – Piatok 17.1.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 18.1.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 19.1.2020   [2. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

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

❑ Pozývame všetky rodiny na rodinné večeradlo, ktoré bude dnes v kostole 

Kráľovnej pokoja o 17,00. 

❑ Mladých z našej farnosti pozývame na mládežnícke sv. omše každú stredu 

o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja. 

❑  Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie. Výzdobu v našich kostoloch 

podľa tradície ponechávame až do sviatku Obetovania Pána (2. február). 

❑ Vo štvrtok (16.1.) bude o 17,00 na fare stretnutie farskej ekonomickej rady. 

❑ Informácie o hospodárení farnosti za rok 2019 budú prednesené na budúcu ne-

deľu (19.1.) pri sv. omši o 7,00 a o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. Tá istá infor-

mácia zaznie v kostole Zoslania Ducha Svätého na ďalšiu nedeľu (26.1.). 

❑ Ponúkame časopis Verbum. Cena: 5€, k dispozícii je v sakristii.  
 

 

Katolícka cirkev bude tento mesiac sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Táto tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva 

má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 

1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval 

ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za 

hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile. Tradičný termín konania 

Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol 

v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami 

sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. 

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky 

apoštolov 28, 2). Materiály spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na 

podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. 
 

 

❑   Nodam letný tábor pre deti je plánovaný v termíne 12.7.-18.7.2020 v lokalite 

Mníchovský potok (Floriho chata) neďaleko Bardejova. 



❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 
 

 

Dvanásta pútnická sobota 18. januára 2020 v Pavlovciach nad Uhom 

 

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 18.1.2020 v Pavlovciach 

nad Uhom s nasledovným programom: 
 

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. 

Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky 

Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.  
 

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci 

z farnosti Nižný Hrušov a dp. farár František Petro. 

- po krížovej ceste sa prihovorí kňaz Rudolf Smoter. Téma - Hriech prvých rodičov. 
 

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Košice - 

Furča a dp. farár Aurel Halajčík i dp. kaplán Štefan Kačmár. 

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude CSILic. Mgr. Rudolf 

Smoter, farár vo farnosti Tibava. Služby počas sv. omše a adorácie budú mať na 

starosti veriaci z farnosti Rozhanovce, pod vedením dp. farára Mareka Veľasa.  
 

 

"Moja história" je jedinečné hudobné stretnutie s Piotrom Rubikom. Na koncerte 

jeho najväčších hitov vystúpia 

vynikajúci sólisti, ktorí spolu s 

Piotrom Rubikom a hudobnou 

skupinou predstavia úplne nové a 

niekedy neočakávané interpretácie 

obľúbených piesní: Straznik raju, 

Most dwojga serc, Swiat Sie nie 

konczy, Niech mow, Psalm dla 

ciebie, Psalm kochania,  Milosc to 

slowa dwa a mnohé ďalšie.  Okrem 

toho Piotr Rubik porozpráva zaujímavé príbehy súvisiace s jednotlivými piesňami 

a počas celého koncertu bude hrať na kalvíri.  

S koncertom "Moja história" Piotr Rubik cestoval po Poľsku, USA či Kanade a 

všade mal obrovský úspech. Spolu s Piotrom Rubikom sa predstavia Agnieszka 

Przekupień, Marta Moszczynska, Marcin Januszkiewicz a Michał Gasz, ako aj 

vynikajúci hudobníci.  

Lístky na predstavenie je možné zakúpiť na www.ticketportal.sk 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/

