
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                        46/2020    15.11.2020 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 16.11.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Utorok 17.11.2020 sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Streda 18.11.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Štvrtok 19.11.2020      

6,30 sv. omša  

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

Piatok 20.11.2020 bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   

(upratovanie po sv. omši – IV. skupina) 
 

Sobota 21.11.2020   Obetovanie Panny Márie 

7,00 sv. omša   

18,00 sv. omša   (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

Nedeľa 22.11.2020   [Krista Kráľa] 

7,00 sv. omša   (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

9,00 sv. omša s online prenosom 

(s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša (maďarská)   

   (bez registrácie) 

16,30 sv. omša (prvoprijímajúce deti)     

 (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

18,00 sv. omša    (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

 

Na všetky nedeľné sväté omše je potrebné sa vopred registrovať, platí to pre 

kostol Kráľovnej pokoja a aj pre kostol Zoslania Ducha Svätého. Jednoduchý 

formulár nájdete na farskej stránke www.farnostjuh.sk. Pri prihlasovaní zapíšete 

iba svoje meno a priezvisko a mailovú adresu, na ktorú vám príde potvrdenie 

o registrácii. Registrácia bude spustená vo štvrtok (19.11.) po 18,00 hod. 

Uvedené údaje sú farnosťou spravované s súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov (GDPR). Napísaním mailu alebo poslaním sms na konto farnosti nie je 

možné splniť si povinnosť registrácie na nedeľnú sv. omšu.  
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 16.11.2020 – Piatok 20.11.2020 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 

Sobota 21.11.2020   

8,00 sv. omša   
 

Nedeľa 22.11.2020   [Krista Kráľa] 

8,00 sv. omša  (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

9,30 sv. omša  (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

19,00 sv. omša  (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
  

O Z N A M Y  
 

❑ Dnešnú nedeľnú sv. omšu o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja bude možné 

sledovať  prostredníctvom online prenosu na Youtube. 

❑ Piatok je dňom prísneho pôstu, ktorý bol vyhlásený Konferenciou biskupov 

Slovenska na osem po sebe nasledujúcich piatkov. 
 

Podľa nových usmernení platných od pondelka 16.11. sa bude môcť 

zúčastňovať na bohoslužbách v kostole Kráľovnej pokoja asi 160 veriacich 

a v kostole Zoslania Ducha Svätého asi 50 veriacich.  

Sväté omše cez týždeň 

- je potrebné zachovať všetky platné hygienické pravidlá (rúška, 

dezinfekcia, odstupy) 

- pred večernými sv. omšami je možné prijať sviatosť zmierenia 

- bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, 

že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, 

pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať (tzv. 

šachovnicové sedenie) 

Sväté omše v sobotu večer a v nedeľu 

- tie isté pravidlá ako cez týždeň + registrácia vopred 

 

❑   Podľa možností a pri slobodnom rozhodnutí pozývame rodičov 

a prvoprijímajúce deti na nedeľnú sv. omšu o 16,30 do kostola Kráľovnej pokoja. 

❑   Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši. 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok, streda – 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 
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