
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                25/2020    21.6.2020 

 

 

 
 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 22.6.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 23.6.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 24.6.2020  Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 25.6.2020      

6,30 sv. omša  
 

Piatok 26.6.2020  

6,30 sv. omša 

16,30 sv. omša s deťmi 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 27.6.2020    

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša prvého svätého prijímania 

11,00 sv. omša prvého svätého prijímania 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 28.6.2020   [13. 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 22.6.2020 – Piatok 26.6.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 27.6.2020    

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 28.6.2020   [12. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    



9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša    
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 22.6.2020 – Piatok 26.6.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 27.6.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 28.6.2020   [13. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Osobná účasť na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok patrí 

k zodpovednosti a povinnosti kresťana katolíka. Otcovia biskupi v priebehu 

týždňa rozhodli o skončení výnimky, ktorá oslobodzovala od tejto povinnosti. 

Z výnimiek ostáva naďalej v platnosti možnosť prijímať Eucharistiu na ruku. 

❑ Minulú nedeľu bola pri všetkých sv. omšiach zbierka na maľovanie kostola 

Kráľovnej pokoja. Vo farskom kostole sa vyzbieralo 3230€, v kostole Zoslania 

Ducha Svätého 625€ a v kaplnke sestier vincentiek 230€. Pán Boh nech odmení 

svojim požehnaním všetkých darcov! 

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

diela sv. Otca. 

❑ Na budúcu sobotu (27.6.) bude pri sv. omši o 9,00 a o 11,00 vo farskom 

kostole Kráľovnej pokoja slávnosť prvého sv. prijímania pre ďalšiu skupinu detí. 

Pred jednotlivými sv. omšami bude sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí. 

❑ Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja prijme 

sviatosť krstu päť dospelých katechumeniek. Sprevádzajme ich modlitbami. 

❑ Vo štvrtok večer tento týždeň mimoriadne nebude poklona Najsvätejšej 

Sviatosti, keďže počas týždňa budú prebiehať práce na maľovaní svätyne kostola a 

bude tam postavené lešenie. Maľovanie svätyne pravdepodobne zaberie takmer dva 

týždne. Program sv. omší, napriek istým obmedzeniam a prispôsobeniam ostáva 

zachovaný.  

❑ 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.  

 



❑ Bohuznámi veriaci prispeli počas uplynulého týždňa milodarmi na maľovanie 

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

uplynulého týždňa prispeli: 25€ N., 100€ S., 200€ M., 100€ H., 100€ L., 10€ V., 

10€ M.. Pán Boh nech odmení darcov! 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

❑   V utorok (23.6.) sa o 19,00 uskutoční na fare stretnutie farskej ekonomickej 

rady. 

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

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

Máme za sebou ďalší týždeň spojený s maľovaním a úpravou farského kostola 

Kráľovnej pokoja. Vďaka patrí vám všetkým za podporu a pomoc, osobitne pani 

kostolníčke a pánom kostolníkom, členom farskej ekonomickej rady a všetkým, 

ktorí pomáhajú pri upratovaní kostola a zabezpečovaní potrebných vecí! Maliarske 

práce pokračujú dobrým tempom, v pondelok sa začne maľovanie svätyne, najprv 

bude postavené lešenie. Bohostánok je už presunutý na novom mieste, presun 

kameň zabezpečilo kamenárstvo Šofranko.  Doplnené budú výplne v oblúkoch 

a odstránený schodík na mieste pôvodného bohostánku. Priestor hlavnej lode 

kostola a bočných kaplniek je už takmer hotový, v priebehu týždňa prídu kúrenári 

namontovať nové radiátory. S veľkou pravdepodobnosťou budeme zase podľa 

potreby posúvať lavice, prosíme zvlášť starších veriacich o obozretnosť. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/

