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ŠTATISTIKA FARNOSTI KRÁĽOVNEJ POKOJA 

ZA ROK 2020 
 
Krsty 68 (o dva viac ako v predošlom roku) 

Spolu 68 krstov (36 chlapcov a 32 dievčat), 58 detí v dojčeneckom veku (dvakrát 

z toho boli dvojičky), 1 dieťa staršie ako rok, 4 deti pred prvým sv. prijímaním  a 5 

dospelých.  

Všetky krsty boli v kostole Kráľovnej pokoja. Dva krsty boli v maďarskom jazyku, 

ostatné v slovenskom. V uplynulom roku sme nemali žiadny krst na 

novorodeneckom oddelení v nemocnici.  

Najčastejšie chlapčenské mená v našej farnosti: Matej, Filip  a Timotej. 

Najčastejšie dievčenské mená v našej farnosti: Katarína, Eliška, Mia a Lea. 

 

Sobáše 17 (o desať menej ako v predošlom roku) 

Pre snúbencov a ich rodiny bolo náročné v uplynulom roku hľadať termín sobáša. 

Niektorí ho posunuli raz, iní aj dvakrát. Aj v tejto situácii bolo zosobášených 17 

párov (4 ďalšie páry sobáš preložili na budúci rok, jeden pár sobáš zrušil).  

 

Pohreby 160 (o osem viac ako v predošlom roku) 

(z toho101 žien a 59 mužov) 

Spomedzi zosnulých sa 20 ľudí dožilo veku viac ako 90 rokov, jedna zomrela 101 

ročná. Najmladšia zosnulá odišla do večnosti vo veku 25 rokov. Dva pohreby boli 

v maďarskom jazyku, ostatné v slovenskom.  

Do hrobu pre deti, ktoré zomreli pred narodením, sme v uplynulom roku uložili 

telesné pozostatky 15 detí. 

 

Prvé sv. prijímanie  98 detí 

Prvé sv. prijímanie bolo v tomto roku rozdelené do šiestich sv. omší na prelome jún 

a júla, mimoriadne vždy v sobotu predpoludním.  

 

Sviatosť birmovania 40 mladých (a niekoľkí dospelí) 
 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Kostoly sú zatvorené, verejné bohoslužby sa nekonajú. Naše kostoly nebudú 

nateraz otvorené ani na súkromnú modlitbu. 
 

Úmysly sv. omší odslúžia kňazi bez prítomnosti veriacich, nie je možná ani 

prítomnosť tých, na ktorých úmysel je obetovaná sv. omša. Ak by ste sa rozhodli 

presunúť úmysel sv. omše na iný termín, informujte sa vo farskej kancelárii. 
 

O Z N A M Y  
 

Viacerí veriaci z rodín v našej farnosti sú zasiahnutí chorobou, stav 

niekoľkých je veľmi ťažký a potrebujú podporu dýchania, priebeh u ďalších 

je stredne ťažký, ale dokážu aspoň fungovať bez tejto podpory.  Je tu čas 

modlitby za nich a v duchu aj s nimi. Situácia neumožňuje (okrem 

ultimatívnych prípadov) bežné udelenie pomazania chorých a ani sviatosť 

zmierenia a sväté prijímanie. Ľudsky je zložité aj odlúčenie od blízkych, 

nemožnosť návštev. Nasadenie lekárov a zdravotných sestier je veľmi veľké, 

v modlitbe je potrebné pamätať aj na nich! 
 

❑  Nedeľnú sv. omšu (3.1.2021) o 9,00 z kostola Kráľovnej pokoja bude možné 

sledovať iba prostredníctvom online prenosu. Celebrovať bude otec biskup 

Marek Forgáč.  

❑  O ďalších termínoch online prenosov sv. omší vás budeme informovať 

prostredníctvom FB a webstránky farnosti.  

❑  V stredu je slávnosť Zjavenia Pána. Nakoľko to bude možné, zachovajte 

tento deň ako sviatočný, hoci bez fyzickej účasti na sv. omši. 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii pre nevyhnutné prípady (pohreby, 

krsty, sobáše) v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase 15,00 –17,00. Čas je 

vyhradený iba na vybavenie neodkladných záležitostí. Ak budete mať 

oprávnený dôvod na návštevu farskej kancelárie, budete si môcť od štvrtka v čase 

kancelárskych hodín zobrať z predsiene svätenú vodu a text domácej liturgie 

s nálepkou a predtlačeným nápisom. Podmienkou je, aby ste si priniesli vlastnú 

nádobu (max. 0,5l), svätenú vodu si sami napustíte z uzatvorenej nádoby 

s dávkovačom. Na požehnanie domu a bytu môžete použiť aj minuloročnú, ak takú 

máte. 

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 


