
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      23/2020    7.6.2020 

 

 
 

Z Božej milosti Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita ustanoví 

na službu diakonov a vysvätí do služby kňazov týchto svätencov:  
 

V piatok 19.06.2020 o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety  

budú na službu diakona ustanovení: 

František Bujňák (25 rokov - farnosť Košice-Pereš),  

Tadeáš Jacko (26 rokov - farnosť Lipany) 

 

V sobotu 20.06.2020 o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety  

budú vysvätení za kňazov pre službu v košickej arcidiecéze: 

Dominik Adamčík (28 rokov - farnosť Prešov-Solivar),  

Boris Byčánek (26 rokov - farnosť Bardejov sv. Egídia),  

Jakub Farkaš (29 rokov - farnosť Prešov - Nižná Šebastová),  

Matej Futej (28 rokov - farnosť Udavské),  

Ing. Marek Pich (37 rokov - farnosť Svidník),  

Mgr. Karol Saksa (33 rokov - farnosť Prešov - Solivar),  

František Sokyra (26 rokov - farnosť Dlhé nad Cirochou). 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 8.6.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 9.6.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 10.6.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 11.6.2020     Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

6,30 sv. omša  

9,00 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Piatok 12.6.2020  

6,30 sv. omša 

16,30 sv. omša s deťmi 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 13.6.2020   sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi 

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 14.6.2020   [11. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša     

9,00 sv. omša    

11,00 sv. omša (maďarská)   

16,30 sv. omša    

18,00 sv. omša    
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 8.6.2020 – Streda 10.6.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Štvrtok 11.6.2020     Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Piatok 12.6.2020 



7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 13.6.2020   sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi 

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 14.6.2020   [11. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša    
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 8.6.2020 – Streda 10.6.2020 

15,30 sv. omša  
 

Štvrtok 11.6.2020     Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

15,30 sv. omša  
 

Piatok 12.6.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 13.6.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 14.6.2020   [11. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Vzhľadom na nové usmernenie majú účastníci svätej omše dodržať 

šachovnicové sedenie, t. j. medzi sediacimi je jedno voľné miesto a súčasne je 

voľné aj miesto pred a za sediacim. Dodržiavanie odstupov neplatí pre členov 

spoločnej domácnosti. V platnosti ostáva povinnosť nosiť rúško alebo obdobné 

prekrytie nosa a úst. Vzhľadom na väčší počet miest na sedenie a státie už 

nevytvárame registrácie na jednotlivé nedeľné sv. omše. Prosíme všetkých 

prichádzajúcich o rešpektovanie stanovených pravidiel! Ak by z nejakých príčin 

nebolo možné nájsť v kostole miesto na sedenie alebo státie, prosím, aby ste ostali 

pri kostole. 

❑ Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Do 

programu sv. omší pribudne sv. omša o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. V závere 

všetkých sv. omší bude eucharistické požehnanie. Celomestská eucharistická 

procesia tento rok nebude. 

❑ V programe ostáva osobitná sv. omša pre prvoprijímajúce deti v piatok o 

16,30. 



❑ Prosím, všimnite si program sv. omší na budúcu sobotu a nedeľu, nakoľko 

došlo k zmenám. Oproti obvyklému programu bude naviac iba nedeľná sv. omša 

o 16,30 v kostole Kráľovnej pokoja. Sv. omša o 16,30 v sobotu a ani sv. omša o 

15,00 v nedeľu už nebude. Nie je už potrebné registrovať sa na účasť na sv. 

omšiach. 

❑ Na budúcu nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na maľovanie 

kostola Kráľovnej pokoja. Po týždni prác už vidno prvé čiastočné výsledky, jedna 

strana kostola, aj keď nie celá, je už očistená a je na nej už aj prvý náter, po 

preschnutí stien príde na rad aj druhý náter. Práce sa zatiaľ nezačali vo svätyni 

kostola, tie prídu na rad až neskôr.  
❑ V utorok (9.6.) bude o 17:00 stretnutie farskej ekonomickej rady. 

❑ Košická arcidiecéza (Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, Košice) ponúka voľné 

pracovné miesto na pracovnú pozíciu: majetkový referent. Bližšie informácie 

o náplni práce, osobnostných predpokladoch, vzdelaní a o platových podmienkach 

nájdete na webstránke arcidiecézy a na našej výveske. 

❑ Ďakujeme ochotným veriacim za pondelkovú brigádu a priebežnú pomoc pri 

upratovaní kostola!  

❑ Nateraz nám nie sú známe nijaké rozhodnutia otca arcibiskupa, ktoré by sa 

týkali zmien v kňazskom obsadení v našej farnosti, takže ostávame v terajšej 

zostave. 

❑ Bohuznámi veriaci prispeli počas uplynulého týždňa milodarmi na maľovanie 

kostola Kráľovnej pokoja vo výške 100€, 50€, 100€, 500€, 200€ a 200€. Na účet 

farnosti prispeli:  200€ H., 50€ Š., 50€ S., 20€ V., 100€ K., 200€ Cs. Pán Boh nech 

odmení darcov!. Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 

2506 4863 

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

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

Ing. Marek Pich 
 

Narodený: 14. septembra 1982 vo Svidníku 
 

Kňazská vysviacka:  v sobotu 20.6.2020 o 10.00 

hod., v katedrále sv. Alžbety v Košiciach 
 

Primície: v sobotu 27. júna 2020 o 10.00 hod., 

v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Svid-

níku 
 

Sprevádzajme budúceho novokňaza Mareka 

modlitbami! Čas svojej diakonskej služby 

realizoval v našej farnosti, povzbudil nás slovom 

i príkladom. Nech ho dobrý Boh zahrnie svojim 

požehnaním! 

http://www.farnostjuh.sk/

