
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                        45/2020   8.11.2020 
  

  

  
 

 

 
 

  



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 9.11.2020 Výročie posviacky Lateránskej baziliky 

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole  

18,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Utorok 10.11.2020 sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole  

18,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Streda 11.11.2020  sv. Martina z Tours, biskupa 

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole  

18,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Štvrtok 12.11.2020     sv. Jozafáta, biskupa 

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole  
 

Piatok 13.11.2020  

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole  

18,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza)  
 

Sobota 14.11.2020    

7,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole  

18,00 sv. omša   (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Nedeľa 15.11.2020   [33. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša   (6 prítomných vrátane kňaza) 

9,00 sv. omša s online prenosom (6 prítomných vrátane kňaza) 

10,00 – 11,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole  

11,00 sv. omša (maďarská)  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole  

18,00 sv. omša    (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

 

Program sv. omší je v obvyklom časovom rozvrhu, ale s maximálnym 

povoleným počtom 6 zúčastnených veriacich, vrátane kňaza. Účasť na sv. omši 

je otvorená pre tých, ktorí majú na ten deň a čas zapísaný úmysel sv. omše, 

môžu však prísť maximálne štyria, aby bol dodržaný povolený počet. Naďalej 

platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši. 
 



Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 9.11.2020 – Piatok 13.11.2020 

7,00 sv. omša   (6 prítomných vrátane kňaza) 

19,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Sobota 14.11.2020   

8,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Nedeľa 15.11.2020   [33. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

9,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

19,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
  

O Z N A M Y  
 

Možnosť individuálne prijať sv. prijímanie v nedeľu 8.11.2020 

▪ v kostole Zoslania Ducha Svätého v čase  10,00 – 10,30 

▪ v kostole Kráľovnej pokoja  10,00 – 11,00 

15,00 – 17,00 

Nedeľnú sv. omšu o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja bude možné 

sledovať  prostredníctvom online prenosu na Youtube. 
 

 

Kostol Kráľovnej pokoja bude každý deň v čase 15,00 – 17,00 otvorený na 

osobnú modlitbu a na individuálne prijatie sviatostí (sv. zmierenia, sv. prijímanie). 

Kňaz bude k dispozícii po celý čas. Počet súčasne prítomných je limitovaný na 

30 osôb (1 osoba na 15m2 plochy kostola). Je potrebné stále dodržiavať všetky 

aktuálne platné nariadenia!  
 

 

❑ Piatok je dňom prísneho pôstu! 

❑ Kostol bude otvorený 15 minút pred každou sv. omšou pre tých, ktorí sa na nej 

zúčastnia. 

❑ Kostol Zoslania Ducha Svätého nebude počas dňa otvorený na individuálnu 

modlitbu, priestor na to bude vo farskom kostole Kráľovnej pokoja. 

❑ Počas tohto obdobia sme v priebehu celého dňa k dispozícii na telefónnom 

čísle 0910 686 413 (Miroslav Gira, farár). 

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

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42 a 0910 686 413.  Aktuálne 

informácie je najlepšie priebežne sledovať na FB stránke farnosti Farnosť Košice 

– Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk 

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


