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Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 13.7.2020  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša 
 

Utorok 14.7.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 15.7.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 16.7.2020     Panna Mária Karmelská 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 17.7.2020 sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 18.7.2020    

7,00  sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 19.7.2020   [16. 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 13.7.2020 – Piatok 17.7.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 18.7.2020   

8,00 sv. omša 

16,00 sobášna sv. omša 
 

Nedeľa 19.7.2020   [16. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša    
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 13.7.2020 – Piatok 17.7.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 18.7.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 19.7.2020   [16. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

Požehnanie Božej muky  

svätého Floriána a svätého Jána Nepomuckého 
         

9:00 svätá omša v kostole Kráľovnej pokoja spojená s požehnaním 

sôch  svätého Florián a svätého Jána Nepomuckého 
 

16:00 požehnanie obnovenej Božej muky (ul. Pri bitúnku 2, Košice 

– Juh), obrad vykoná prof. Cyril Hišem, profesor cirkevných dejín na 

Teologickej fakulte v Košiciach 
 

❑ Dnes je zbierka na maľovanie kostola Kráľovnej pokoja. Ďakujeme 

všetkým dobrodincom za podporu! 
 

Vo štvrtok sa s Božou pomocou a pri usilovnosti maliarov podarilo dokončiť 

maľovanie kostola Kráľovnej pokoja! Nasledujúci týždeň ešte budú v kostole 

prebiehať rôzne drobné dokončovacie a potom aj upratovacie práce. Brigádu 

spojenú s upratovaním kostola plánujeme na štvrtok (16.7.) od 8,00. Privítame 

každú jednu pomocnú ruku, pre každého sa nájde práca. Je potrebné vyčistiť všetky 

lavice, lavičky a stoličky a popresúvať ich na svoje miesto. To isté sa týka 

spovedelníc, krstiteľnice a sedadiel pre miništrantov vo svätyni. Ak bude 

dostatočný počet pomocníkov, tak by sme zavesili aj obraz Božieho milosrdenstva 

a obraz sv. Antona. Na inštaláciu čaká aj plátno na premietanie textov 

a dataprojektor. Nájdite si prosím čas a príďte pomôcť! 
 

 

❑ Požehnanie obnoveného farského kostola bude pri odpustovej slávnosti 

v nedeľu 23. augusta 2020. 

❑ Bohuznámi veriaci prispeli počas uplynulého týždňa milodarmi na maľovanie 

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

týždňa prispeli: 25€ Š., 50€ K., 1000€ V., 150€ K., 50€ X. 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 

❑   Prosíme o dodržiavanie dezinfekcie rúk pri príchode do kostola. Ak prijímate 

Eucharistiu na ruku, môžete si pred sv. prijímaním zájsť k dezinfekčnému stojanu, 

podľa potreby. Ak by ste postrehli, že v ňom došla náplň, prosím, aby ste to hneď 

ohlásili v sakristii, kde máme náhradné náplne. 

❑   Počas tohto obdobia bude možné prijať sviatosť zmierenia v kostole 

Kráľovnej pokoja vzadu pri soche Lurdskej Panny Márie, spovedelnice nateraz 

nebudeme využívať. Prosíme o dodržiavanie diskrétnej vzdialenosti od 

spovedajúcich sa! Počas spovedania pred sv. omšou preto nie je vhodné prichádzať 

na osobnú modlitbu k lurdskej jaskynke, využite na to čas po sv. omši. 

❑   Slávenie odpustových slávností počas letných mesiacov nie je ako také 

zrušené, ostáva však iba na farskej úrovni, teda pre domácich veriacich z miestnej 

farnosti. Týka sa to predovšetkým Gaboltova a aj ostatných pútnických miest. Preto 

tieto púte ani v našich farských oznamoch v tomto roku nebudeme pripomínať. 

Niektoré pútnické miesta ponúkajú na internete živý prenos. 

❑   Minulú nedeľu (5.7.) sa ujal služby farára a zároveň dekana vo farnosti sv. 

Alžbety v Košiciach vdp. Allan Tomáš. Doterajší dekan Mons. František Šándor 

odišiel do dôchodku.  

❑   Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober si v piatok (10.7.) pripomenul desiate 

výročie svojej pastierskej služby na čele arcidiecézy.  
 

Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve  Fóra 

kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov 

zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú 

v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, 

ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej 

ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak 

my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!   

       + Mons. Bernard Bober 

arcibiskup – metropolita  
 

 O H L Á Š K Y  
 

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

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

 

Tomáš Timura a Veronika Gacíková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Martin Ondruš a Patrícia Husárová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

http://www.farnostjuh.sk/

