
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                 35/2020    30.8.2020 

 

Prvé sväté prijímanie 
 

Prihlasovanie: Prípravu začínajú deti, ktoré aktuálne navštevujú tretí ročník 

základnej školy. Rodičia (stačí jeden z nich) môžu prísť svoje dieťa zapísať v rámci 

stretnutia, ktoré bude:  - v nedeľu 13.9.2020 o 10:00 

- v stredu 16.9.2020 o 17:00  

Na zápis nie je potrebné nosiť nijaké doklady, všetko potrebné Vám povieme pri 

osobnom stretnutí. Všetkým rodičom tretiakov na základných školách bude 

prostredníctvom katechétiek doručený list s informáciou o príprave na prvé sv. 

prijímanie. 
 

Termíny stretnutí: 

Prvoprijímajúce deti sa budú stretávať každý piatok pri sv. omši o 18,00 v kostole 

Kráľovnej pokoja. Prosíme o prítomnosť aspoň jedného z rodičov aj počas celej sv. 

omše.  Každú nedeľu očakávame účasť detí na sv. omši spolu s rodičmi. Okrem 

toho budú raz mesačne stretnutia s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Termíny týchto 

stretnutí budú oznámené 13.9.2020. 
 

Sviatosť birmovania 
 

Prihlasovanie: Na prípravu sa môžu prihlásiť študenti prvých ročníkov 

stredných škôl, ktorí sú pokrstení, prijali Eucharistiu i sviatosť zmierenia, usilujú 

sa viesť kresťanský život a patria do farnosti. Na prihlasovanie musí prísť 

kandidát/kandidátka osobne:  

- v stredu 2.9.2020 na sv. omšu o 18:00.  

- vo farskej kancelárii v čase 17,00 – 18,00 najneskôr do 11.9.2020.  

Na zápis nie je potrebné nosiť nijaké doklady, všetko potrebné Vám povieme pri 

osobnom stretnutí. 
 

Termíny stretnutí: Stretnutia birmovancov budú každý týždeň v stredu večer. 

Budú začínať sv. omšou o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja a po jej skončení budú 

pokračovať stretnutiami v menších skupinách do 20,00. 
 

Príprava dospelých na krst, prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania 
 

Prihlasovanie: Na prípravu sa môže prihlásiť ktokoľvek, bez ohľadu na vek, komu 

chýba niektorá z uvedených sviatostí. Vzhľadom na individuálnu situáciu v ceste 

viery vám radi poskytneme bližšie informácie v našej farskej kancelárii. 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 31.8.2020  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša 
 

Utorok 1.9.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 2.9.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša s Veni sancte  
 

Štvrtok 3.9.2020     sv. Gregor Veľký, pápež 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 4.9.2020  

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša s deťmi a požehnaním školských aktoviek 
 

Sobota 5.9.2020    

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 6.9.2020   [23. 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 31.8.2020 – Piatok 4.9.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 5.9.2020   

7,00 fatimská sobota + sv. omša 
 

Nedeľa 6.9.2020   [23. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša  
  



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 31.8.2020 – Piatok 4.9.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 5.9.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 6.9.2020   [23. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Minulú nedeľu prispelo k sviatočnému odpustovému popoludniu aj vystúpenie 

hudobného zoskupenia Musica Iuvenalis. Ďakujeme hudobníkom za ich čas 

a predstavené hudobné umenie!  

❑   V rámci minulotýždňovej zbierky na kostolné potreby ste darovali v kostole 

Kráľovnej pokoja 1670€ a v kostole Zoslania Ducha Svätého 320€. 

❑ Dnes je zbierka na kňazský seminár. 

❑ Začína sa nový školský rok a chceme aj pri spoločnej modlitbe v kostole 

poprosiť o Božie požehnanie. Večerná sv. omša v stredu o 18,00 bude vo farskom 

kostole spojená so vzývaním Ducha Svätého – Veni sancte. V piatok, takisto pri 

večernej sv. omši, bude požehnanie školských aktoviek. Pozývame žiakov, 

študentov, rodičov i učiteľov! 

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

každou sv. omšou, v kostole Kráľovnej pokoja v tomto týždni večer od 17,00 do 

sv. omše. 

❑ V kostole Kráľovnej pokoja a aj v kostole Ducha Svätého bude v sobotu (5.9.) 

o 7,00 fatimská sobota. Po jej skončení bude nasledovať sv. omša. 

❑ Informácie o spôsobe zápisu prvoprijímajúcich detí a birmovancov nájdete 

okrem dnešných oznamov aj na webstránke a FB našej farnosti. Potrebné 

informácie Vám podáme každý pracovný deň v čase 15,00 – 17,00 vo farskej 

kancelárii. Prihlásiť sa na prípravu telefonicky ale nie je možné. 

❑ Bohuznámi veriaci prispeli počas uplynulého týždňa milodarom na kostol 

Kráľovnej pokoja vo výške 100€. Na účet farnosti pribudli milodary: 15€ K., 50€ 

K. Pán Boh nech odmení darcov! 

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

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok, stredu – 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): 
 

Tomáš Šulík a Lenka Urigová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Milan Leškanič a Miroslava Tatičová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Jozef Jendruch a Slavena Guľvášová 
Sviatosť manželstva prijmú v Spišskej Kapitule 

 

Ladislav Sekletár a Nikola Tragalová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Ján Kundrát a Jana Borovičková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Katolícke biblické dielo na Slovensku v uplynulom týždni spustilo 

aplikáciu Liturgické čítania. Aplikácia je dostupná na platforme 

Android a iOS. Je dobrou pomôckou k rozjímaniu nad biblickým 

liturgickým textom a príprave na svätú omšu. Užívateľ v nej nájde 

liturgické čítania daného dňa aj s ich kontextom a - životopis 

svätca/svätcov dňa. V aplikácii je integrovaná funkcia čítania textu. 

 

Univerzita tretieho veku 

Štúdium sa uskutočňuje v programe: Filozoficko-teologické základy. Trvá tri 

roky (6 semestrov). Organizované je formou sústredení raz týždenne. Súčasťou 

štúdia sú prednášky z morálnej, fundamentálnej a dogmatickej teológie, biblických 

vied, filozofie, kánonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, 

katechetiky, misiológie, sociológie. Ak študent splní podmienky, získa osvedčenie 

(certifikát) o absolvovaní UTV. 

Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov s maturitou. Prijímacie 

skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. O prihlášku možno 

požiadať na: Teologická fakulta, Hlavná 89, tel. 055/6836 100. Viac info na: 

www.ku.sk. 
 

ADAŠ – Arcidiecézna animátorská škola 

Formačno-vzdelávací program pre mladých od 17 rokov. Absolventi získajú 

certifikát animátora s celoštátnou platnosťou a certifikát Rady pre mládež a 

univerzity KBS. Kurz tvorí 13 víkendov na fare v Hermanovciach. Prihlasovanie 

do 25.9.2020. Formulár na www.premladez.sk. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 

dňa 26.9.2020 v priestoroch ACM na Rooseveltovej 12 v Košiciach. 


