
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                7/2020     16.2.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 17.2.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 18.2.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 19.2.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 20.2.2020   

6,30 sv. omša  

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

Piatok 21.2.2020  

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 22.2.2020   Katedra sv. Petra apoštola 

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 23.2.2020   [7. 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 17.2.2020 – Piatok 21.2.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 22.2.2020         

8,00 sv. omša 

14,00 sobášny obrad 

15,30 sobášny obrad 
 

Nedeľa 23.2.2020   [7. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 



19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 17.2.2020 – Piatok 21.2.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 22.2.2020        

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 23.2.2020   [7. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Minulú nedeľu bola zbierka na kostolné potreby. V kostole Kráľovnej pokoja 

sme vyzbierali 2600€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 690€ a v nemocničnej 

kaplnke 60€. Pán Boh nech odmení všetkých darcov! 

❑ Práce na elektroinštalácii v kostole Kráľovnej pokoja pokračujú ďalej. Uplynulý 

týždeň bol náročný na upratovanie kostola pred večernými svätými omšami, za čo 

patrí veľká vďaka všetkým, ktorí prišli pomôcť. 

❑   Bohuznáma rodina darovala na obnovu kostola Kráľovnej pokoja 500€ a ďalšia 

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 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 486 

 

F A Š I A N G O V Ý   K A R N E V A L 
 

Karneval už poznáš, vieš ako sa naň 

obliecť, aj čo sa na ňom robí.  

Ale vieš, čo sú FAŠIANGY?  

Aké je typické fašiangové jedlo?  

Aká je najznámejšia fašiangová pieseň?  

Príď na náš fašiangový karneval a tam sa 

všetko dozvieš. 

V sobotu 22. 2. 2020 o 14,30 hod.  

Príď do farskej zasadačky v tej najkrajšej alebo najsmiešnejšej maske, ale aj 

bez nej. Zober zo sebou rodičov, starých rodičov, kamaráta a hlavne úsmev 

a niečo na spoločné agapé. 

A ešte niečo – bude prekvapenie! 

http://www.farnostjuh.sk/


O H L Á Š K Y  
 

Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Slavomír Žec a Lucia Syrová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

Peter Valent a Zdenka Pirická  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

17. marca 2020 o 15.00 v Katedrále sv. Alžbety oslávi 30. výročie svojej biskupskej 

vysviacky (17.03.1990) J. E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Zároveň si 

pri sv. omši pripomenieme 25. výročie ustanovenia Košickej cirkevnej provincie 

a povýšenie Košickej diecézy na arcidiecézu pápežom sv. Jánom Pavlom II. pred 

25 rokmi (31.03.1995). 
 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV zverejnil na svojej webovej stránke 

http://www.slavu.sav.sk/publikacie/publikacie.php nový preklad Jánovho evanjelia 

v elektronickej forme. Preklad je zároveň opatrený krátkym komentárom, 

vybranými poznámkami a prepojeniami. 
 

13. až 20. septembra 2020 sa uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres 

v Budapešti. Jeho mottom sú slová žalmu: „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87, 

7). Miesta a priestory vybrané pre podujatie: výstavisko Hungexpo, Námestie 

hrdinov (Hősök tere), Bazilika sv. Štefana, Kossuthovo námestie (Kossuth tér) a 

mesto Ostrihom. Oficiálna internetová stránka kongresu: www.iec.2020.hu. 

Slovenský deň bude 16.09.2020.  
 

Spoločné pripomenutie a slávenie jubileí manželov v Katedrále sv. Alžbety v 

Košiciach bude: 

25. výročie manželstva – 17. mája 2020 o 15.00 hod. 

50., 60. a 65. výročie manželstva – 11. októbra 2020 o 15.00 hod. 

Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2020 nech sa prihlásia u nás vo 

farskej kancelárii; 25. výročie do 1. apríla 2020; 50, 60 a 65 rokov manželstva do 

15. septembra 2020.  
 

Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu 

organizuje v Košiciach semestrálny program o ľudskej láske, sexualite, čistote, 

manželstve, panenstve a plodnosti – od 19. februára 2020 počas 11 týždňov 

(základný program) v stredy o 16.00 h; v jeseni od 18.00 h. Prihlášky do naplnenia 

kapacity kurzu, formulár na www.teologiatela.sk/semestralny-akademicko-

formacny-program/. 

http://www.iec.2020.hu/
http://www.teologiatela.sk/semestralny-akademicko-formacny-program/
http://www.teologiatela.sk/semestralny-akademicko-formacny-program/

