
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                 26/2020    28.6.2020 

 

25. výročie apoštolskej cesty 

sv. Jána Pavla II. na Slovensku 
(30.6.1995 – 3.7.1995) 

 

Svätý Ján Pavol II. vtedy navštívil Slovensko druhýkrát. Bol v Bratislave, Nitre, 

Šaštíne, Košiciach, Prešove, Levoči a súkromne aj vo Vysokých Tatrách.                V 

bratislavskom Dóme svätého Martina sa stretol so slovenskými duchovnými, 

potom absolvoval aj stretnutie so zástupcami nekatolíckych cirkví a náboženských 

spoločenstiev, v Prešove zasa s gréckokatolíckymi veriacimi. Celebroval omše v 

Šaštíne (1. júla), v Košiciach (2. júla) a na záver svojej návštevy 3. júla dopoludnia 

aj omšu na pútnickom mieste - na Mariánskej hore v Levoči.  

V Košiciach si jeho návštevu osobitne pripomenieme sláveniami vo farských 

kostoloch v Košiciach – Nad Jazerom a v Košiciach – Barci. 

 

Kostol sv. košických mučeníkov, Košice – Nad Jazerom 

nedeľa 28.6. 2020 

11:00 sv. omša – celebruje Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup 

Farský kostol bol konsekrovaný 25.6.1995. Uplynulo už 25 rokov od jeho 

posviacky, ktorá bola časovo veľmi blízka návšteve sv. Jána Pavla II. v Košiciach. 

Sv. omšu bude sláviť Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, svätiteľ kostola. 

 

Kostol sv. Petra a Pavla, Košice – Barca 

nedeľa 28.6. 2020 

11:00 sv. omša – celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup 

Odpustová sv. omša k úcte patrónov tejto farnosti  - svätým apoštolom Petrovi 

a Pavlovi bude zároveň pripomenutím 25. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. a 

svätorečenia sv. Košických mučeníkov. 
 

nedeľa 5.7. 2020 

15:00 eucharistická adorácia 

Eucharistická adorácia pri príležitosti 25. výročia návštevy pápeža sv. Jána Pavla 

II.  Po adorácii sa sprievod presunie k pamätníku sv. Jána Pavla II., kde bude krátka 

ďakovná pobožnosť. 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 29.6.2020 sv. Peter a Pavol, apoštoli (prikázaný sviatok) 

6,30 sv. omša  

9,00 sv. omša  

18,00 sv. omša s novokňazom 
 

Utorok 30.6.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 1.7.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 2.7.2020     Návšteva Panny Márie (sviatok) 

6,30 sv. omša  
 

Piatok 3.7.2020 sv. Tomáš, apoštol 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 4.7.2020    

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

9,00 sv. omša prvého svätého prijímania 

11,00 sv. omša prvého svätého prijímania 

14,00 sobášna sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 5.7.2020   sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 

7,00 sv. omša     

9,00 sv. omša    

11,00 sv. omša (maďarská)   

18,00 sv. omša    
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 29.6.2020 sv. Peter a Pavol, apoštoli (prikázaný sviatok) 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Utorok 30.6.2020 – Piatok 3.7.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

 

 



Sobota 4.7.2020   

7,00 fatimská sobota + sv. omša 
 

Nedeľa 5.7.2020   sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša    
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 29.6.2020 sv. Peter a Pavol, apoštoli (prikázaný sviatok) 

15,30 sv. omša  
 

Utorok 30.6.2020 – Piatok 3.7.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 4.7.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 5.7.2020   sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela sv. Otca. 

❑ Dnes pri sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja prijme sviatosť krstu, 

birmovania a Eucharistie päť dospelých katechumeniek.  

❑ Zajtra je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Do programu sv. 

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

❑ Večernú sv. omšu v pondelok (29.6.) na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 

bude celebrovať novokňaz Marek Pich. 

❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude 

pol hodinu pred rannými a večernými sv. omšami cez týždeň, v kostole Kráľovnej 

pokoja večer od 17,00 – 18,00. 

❑ Vo štvrtok večer tento týždeň mimoriadne nebude poklona Najsvätejšej 

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

❑ Do tretice aj na budúcu sobotu (4.7.) 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.  

❑ Vraciame sa k obvyklému programu sv. omší v piatok aj v nedeľu (nebudú už 

mimoriadne sv. omše o 16,30). 

❑ Nové číslo časopisu Verbum je k dispozícii v sakristii (5€). 



❑ Bohuznámi veriaci prispeli počas uplynulého týždňa milodarmi na maľovanie 

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

týždňa prispeli: 100€ X., 15€ K., 50€ O., 50€ B., 150€ O. a 45€ K. Rodičia 

prvoprijímajúcich detí z včerajšej slávnosti obetovali  205€.  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 
 

Práce na maľovaní svätyne sa počas uplynulého týždňa viditeľne posunuli dopredu, 

rovnako tak aj výmena radiátorov. V priebehu ďalších dní bude znovu postavené 

lešenie vo svätyni, tentoraz na strane bližšie k sakristii. Je potrebné dokončiť ešte 

povrchovú úpravu doložených častí vo výplni oblúkov. K posúvaniu lavíc už dôjde 

iba v malom rozsahu. Po dokončení svätyne bude na programe maľovanie chóru. 

To všetko, ak Pán Boh dá. 
 

 

O H L Á Š K Y  
 

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

Róbert Szabó a Lýdia Vargová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Tomáš Winkler a Ivana Čipáková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Matúš Smoleň a Milena Belušová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/

