
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                  14/2021   4.4.2021 

 
 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Veľkonočný pondelok 5.4.2021    

9,00 sv. omša (online prenos)         

10:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu 
 

Utorok 6.4.2021  

15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu 
 

Streda 7.4.2021   

15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu 
 

Štvrtok 8.4.2021   

15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu 
 

Piatok 9.4.2021   

15:00 – 18:00 kostol otvorený na individuálnu modlitbu 
 

Sobota 10.4.2021   
 

Nedeľa  11.4.2021   (2. veľkonočná – nedeľa Božieho milosrdenstva) 

9,00 sv. omša (online prenos)         
 

O Z N A M Y  
 

❑  Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a realizácii priameho 

prenosu veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu! 

❑  Liturgický program v dni uvedené v programe bude možné sledovať 

prostredníctvom online prenosu na YouTube (Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – 

Juh). Úmysly sv. omší odslúžia kňazi bez prítomnosti veriacich.  Aktuálne 

informácie týkajúce sa farského programu je najlepšie priebežne sledovať na FB 

stránke farnosti Farnosť Košice – Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk. 
 

 

Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v utorok – piatok v čase 15,00 –17,00 

 055/676 30 42 (počas kancelárskych hodín) a 0910 686 413 (počas dňa) 
 

 

❑  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť aj v tomto čase poukázaním 

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (29.3.2021 – 4.4.2021) 

prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť bohuznámi veriaci vo výške: 10€, 

10€, 20€ a 5€ a poukázaním na účet: 40€ B., 15€ A. 20€ K., 40€ M., 100€ N., 100€ 

F., 30€ Z., 30€ Š. Pán Boh nech odmení darcov! 

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

 

 

http://www.farnostjuh.sk/


Možnosť prijať sviatosť zmierenia 

cez týždeň 

(utorok 6.4.2021 – piatok 9.4.2021) 

 

Individuálny termín pre prijatie sviatosti zmierenia je potrebné v súlade 

s nariadeniami vopred telefonicky dohodnúť na farskom telefónnom čísle 0910 

686 413, v čase 15:00 – 17:00. Sviatosť zmierenia bude kňaz vysluhovať na 

nádvorí kostola alebo v kostole (podľa počasia). Do kostola príďte v dohodnutý 

čas.  

 

Možnosť prijať sväté prijímanie 

cez týždeň 

(utorok 6.4.2021 – piatok 9.4.2021) 

 

Individuálny termín pre prijatie svätého prijímania je počas pracovných dní v čase 

medzi 17:00 – 18:00. Sv. prijímanie jednotlivo rozdáme veriacim pri bočnom oltári 

sv. Františka. 

 

Povinnosti: 

- je nutné, aby každý veriaci žiadajúci o individuálne prijatie sviatostí mal  

vopred dohodnutý termín 

- je nutné, aby sa každý veriaci vstupujúci do kostola vedel preukázať  

- platným negatívnym testom na Covid 

- je nutné, aby každý veriacich počas celého úkonu nosil rúško FFP2  

- je nutné, aby každý si každý veriaci pri vstupe dezinfikoval ruky 

a zachoval odstup 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


