
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      24/2020    14.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 15.6.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 16.6.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 17.6.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 18.6.2020      

6,30 sv. omša  

17,00 – 18,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 19.6.2020 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

6,30 sv. omša 

16,30 sv. omša s deťmi 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 20.6.2020   Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša prvého svätého prijímania 

11,00 sv. omša prvého svätého prijímania 

16,30 sobášny obrad  

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 21.6.2020   [12. 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 15.6.2020 – Piatok 19.6.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 20.6.2020    

8,00 sv. omša 
 



Nedeľa 21.6.2020   [12. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša    
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 15.6.2020 – Piatok 19.6.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 20.6.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 21.6.2020   [12. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes je všetkých sv. omšiach zbierka na maľovanie kostola Kráľovnej 

pokoja. Pán Boh nech odmení darcov za podporu tohto diela! 

❑ Na budúcu sobotu (20.6.) bude pri sv. omši o 9,00 a o 11,00 vo farskom 

kostole Kráľovnej pokoja slávnosť prvého sv. prijímania. Pred jednotlivými sv. 

omšami bude sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí. 

❑ Príležitosť na prijatie sviatosti zmierenia pre rodičov a príbuzných 

prvoprijímajúcich detí bude pred rannými a večernými sv. omšami cez týždeň v 

kostole Kráľovnej pokoja.  

❑ Naďalej ponechávame rozšírený program sv. omší o piatkovú a nedeľnú sv. 

omšu so začiatkom o 16,30 v kostole Kráľovnej pokoja. Osobitne je určená pre 

prvoprijímajúce deti a ich rodičov, ale zúčastniť sa na týchto svätých omšiach môže 

aj ktokoľvek iný. 

❑ Vo štvrtok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v kostole Kráľovnej 

pokoja v čase 17,00- 18,00. Potom bude nasledovať nácvik s prvoprijímajúcimi 

dětmi. 

❑ Kňazská vysviacka bude v katedrále sv. Alžbety v Košiciach v sobotu 20.6. 

o 10,00 hod. 

❑ Bohuznámi veriaci prispeli počas uplynulého týždňa milodarmi na maľovanie 

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

farnosti počas uplynulého týždňa prispeli: 100€ A., 500€ X., 25€ S., 200€ H., 100€ 

P., 30€ K., 150€ V., 50€ V., 100€ P., 150€ V. 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 
 

http://www.farnostjuh.sk/


O H L Á Š K Y  
 

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

Viktor Javornícky a Ľubica Müllerová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

V sobotu 13. júna, na sviatok sv. Antona 

Paduánskeho, predstavili vo Vatikáne text 

Posolstva pápeža Františka na 4. svetový deň 

chudobných. Jeho témou je výzva z Knihy 

Sirachovcovej:   „Podaj svoju ruku 

chudobnému“ (Sir 7,36).  

Arcibiskup Fisichella ku kontextu 

tohtoročného pápežského posolstva uviedol: 

„Je to posolstvo, ktoré priamo zapadá do 

dramatického momentu, ktorý celý svet zažil 

z dôvodu Covidu-19, a s ktorým mnohé 

krajiny ešte stále s námahou zápasia, aby 

poskytli pomoc tým, čo sa stali nevinnými 

obeťami.“ 

Šesťstranové posolstvo rozdelené do 

desiatich bodov má silný biblický ráz. Kniha 

Sirachovcova nabáda netratiť nádej 

a neopúšťať sa v čase nešťastia, ale zostať 

spojený s Bohom a vytrvať. Modlitba 

nemôže zostať bez skutkov lásky na pomoc 

blížnemu v núdzi. 

Ako zdôrazňuje pápež František, „modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými sú 

neoddeliteľné. Pre slávenie bohoslužby, ktorá bude milá Bohu, je nutné uznať, že 

každá osoba, aj tá najzúboženejšia a opovrhovaná, nosí v sebe vtlačený obraz 

Boha. Z takejto pozornosti vyplýva dar Božieho požehnania, pritiahnutého 

veľkodušnosťou praktizovanou voči chudobným“ (č. 2). 

V úvodnej časti posolstva Svätý Otec cituje tieto riadky Knihy Sirachovec: 

„Neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh; pevne 

sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde koniec. 

Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje. 

Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia. 

Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! 

Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby! 

Ktorí sa bojíte Pána, čakajte, až sa zmiluje, neodkloňte sa od neho, aby ste 

neklesli.“ (Sir 2,2-7) 
 


