
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                        37/2020    13.9.2020 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 14.9.2020 Povýšenie svätého kríža (sviatok) 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša 
 

Utorok 15.9.2020 Sedembolestnej Panny Márie (slávnosť) 

7,00 sv. omša     

9,00 sv. omša  

11,00 sv. omša (maďarská)   

18,00 sv. omša    
 

Streda 16.9.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Štvrtok 17.9.2020      

6,30 sv. omša  

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

Piatok 18.9.2020  

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša s poďakovaním za úrodu 

(upratovanie po sv. omši – II. skupina) 
 

Sobota 19.9.2020    

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 20.9.2020   [25. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša     

9,00 sv. omša  

11,00 sv. omša (maďarská)   

16,30 sv. omša (prvoprijímajúce deti) 

18,00 sv. omša    
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 14.9.2020 Povýšenie svätého kríža (sviatok) 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Utorok 15.9.2020 Sedembolestnej Panny Márie (slávnosť) 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša  



Streda 16.9.2020 – Piatok 18.9.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 19.9.2020   

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 20.9.2020   [25. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša  
  

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 14.9.2020 – Piatok 18.9.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 19.9.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 20.9.2020   [25. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes po sv. omši o 9,00 bude zápis prvoprijímajúcich detí. Ak by niekomu 

dnešný termín nevyhovoval, nech príde na zápis v stredu (16.9.) o 17,00 do farskej 

kancelárie. 

❑ V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. 

Keďže je to deň pracovného voľna, budeme mať nedeľný program svätých omší 

(okrem nemocničnej kaplnky, tam bude sv. omša popoludní o 15,30). 

❑ V stredu (16.9.) bude po večernej sv. omši o 18,00 posledný termín na zápis na 

prípravu pred prijatím sviatosti birmovania.  

❑ Dospelí, ktorí majú túžbu pripraviť sa na prijatie sviatosti krstu, Eucharistie, 

zmierenia alebo birmovania sa môžu v priebehu týždňa ohlásiť v našej farskej 

kancelárii. 

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň 

v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden 

deň. Obsahom jesenných kántrových dní je 

poďakovanie za úrodu. Vo farskom kostole 

Kráľovnej pokoja by sme za úrodu 

poďakovali v piatok pri večernej sv. omši 

o 18,00. Bude veľmi pekné, ak na túto sv. omšu 

prinesiete niečo z úrody zo svojich záhrad! 



❑ V piatok sa uskutočnilo organizačné stretnutie týkajúce sa upratovania kostola 

Kráľovnej pokoja. Ďakujem všetkým, ktorí sú ochotní pomôcť. Potrebujeme aj 

ďalších, informovať sa môžete v sakristii. 

❑ Na budúcu nedeľu (20.9.) bude zbierka pre potreby kresťanov vo svätej 

zemi „Boží hrob“, ktorá je presunutá na tento termín z Veľkého piatku. 
 

 

Drahí manželia, dávame  Vám do pozornosti a srdečne Vás pozývame na kurz 

Manželské večery , ktorý plánujeme uskutočniť na jeseň v našej farnosti. Kurz je 

zameraný na prehĺbenie  a znovuoživenie manželského vzťahu. Dáva priestor 

manželom stráviť spolu čas pri chutnej večeri  a venovať sa dôležitým otázkam 

manželstva. Viac informácií a spôsob prihlásenia nájdete v aktuálnom Spravodaji. 
 

 

❑ Bohuznáma rodina prispela počas uplynulého týždňa milodarom na kostol 

Kráľovnej pokoja vo výške 1000€. 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 

 

 

Kalendár Božieho milosrdenstva na rok 2021  

v ponuke v sakristii (2,90€). 
 

 

 

 

Po prázdninovej prestávke pokračujú v Košiciach  sv. omše za život v jezuitskom 

kostole na Komenského ul. 14. Najbližšia bude vo štvrtok, 24.9.2020 o 17:00. 

Tematicky sa bude venovať zdravotníckym pracovníkom a ich úlohe pri budovaní 

kultúru života. Preto osobitne pozývame zdravotníkov všetkých stupňov. Sláveniu 

bude predsedať o. Juraj Jendrejovský, duchovný správca Univerzitnej nemocnice 

v Martine. 
 

 

 

Dominikánske kultúrne centrum VERITAS v Košiciach pozýva dňa 26.9.2020 

o 19:00 na komorné tanečné divadlo ÁNO Sólo pre dvoch. Účinkujú: Ivana 

a Pavol Dankovci. Hudba: SKYVA. Vstupné: 6€. 
 

 

 

VENI SANCTE 

Svätá omša s ekumenickou účasťou pre všetky vysoké školy na začiatku akademic-

kého roka 2020/21 sa uskutoční v Seminárnom kostole (Hlavná 91, Košice) 28. 

septembra o 19,00 hod.  
 

 

http://www.farnostjuh.sk/

