
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                            22/2020  30.5.2021 

 

Ak to protipandemické opatrenia čo i len trochu dovolia, srdečne pozývam 

k účasti na eucharistickej procesii na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela 

a Krvi, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. júna 2021 v Košiciach. Začneme svätou 

omšou o 9.30 hod. v Katedrále sv. Alžbety. Teším sa na stretnutie so zástupcami 

farností či rehoľných spoločenstiev.  

„Eucharistia je tajomstvom prítomnosti. Prostredníctvom nej sa najvznešenejším 

spôsobom uskutočňuje Ježišov prísľub, že zostane s nami až do konca sveta,“ znie 

odkaz Jána Pavla II. Verím, že aj tento rok sa nám podarí vydať pravdivé svedectvo 

lásky ku Kristovi v Eucharistii. 

                                                                                                                                            

+ Mons. Bernard Bober                                                                                                                              

arcibiskup-metropolita 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 31.5.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 
 

Utorok 1.6.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 
 

Streda 2.6.2021   

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 
 

Štvrtok 3.6.2021 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť) 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 

9,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 
 

Piatok 4.6.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 

(upratovanie po sv. omši – II. skupina) 
 

Sobota 5.6.2021  

7,00 fatimská sobota + sv. omša  

(vstup do naplnenia počtu 120 osôb) 

15,00 sobášny obrad (vyhradené pre svadobčanov) 

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

Nedeľa 6.6.2021 [X. nedeľa v cezročnom období] 

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

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

9,00 sv. omša s online prenosom  

   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

10,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša (maďarská)   

(s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk)  

16,30 sv. omša (vyhradená pre prvoprijímajúce deti) 

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

 

PRÍPRAVA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 

Online stretnutia tento týždeň nebudú (ani v piatok ani v nedeľu), stretneme sa 

v nedeľu na sv. omši o 16:30. Registrácia na túto sv. omšu nie je potrebná. 
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 31.5.2021 – Streda 2.6.2021 

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 

19,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 
 

Štvrtok 3.6.2021 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť) 

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 

19,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 
 

Piatok 4.6.2021  

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 

19,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 
 

Sobota 5.6.2021 

7,00 fatimská sobota + sv. omša  

   (vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 
 

Nedeľa 6.6.2021 [X. nedeľa v cezročnom období] 

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

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

11,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 31.5.2021 – Piatok 4.6.2021 

15,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 12 osôb) 
 

Sobota 5.6.2021   

9,00 gréckokatolícka liturgia (vstup do naplnenia počtu 12 osôb) 
 

Nedeľa 6.6.2021 [X. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 12 osôb) 
   

O Z N A M Y  
 

❑ Od zajtrajšieho dňa je umožnený väčší počet veriacich prítomných na svätej 

omši (1/4 miest na sedenie) a pre prítomných stačí rúško. Na budúcu nedeľu ešte 

ponechávame potrebu registrácie pre účasť na svätej omši. 

❑ Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Program sv. 

omši je uvedený v rozpise. Každú sv. omšu zakončíme eucharistickým 

požehnaním. Eucharistická procesia bude celomestská v nedeľu predpoludním.  

❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude 

pol hodinu pred rannými a večernými sv. omšami cez týždeň, v kostole Kráľovnej 

pokoja večer od 17,00 – 18,00. 
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❑ V nedeľu 6. júna 2021 bude o 18:00 v premonštrátskom kostole slávnostná 

Missa solemnis: https://hanusovedni.sk/sk/events/280/missa-solemnis/ Link na 

Facebooku: https://fb.me/e/SI9ZHsLw 
 

"Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky 

sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje 

vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: 

Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa 

sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, 

aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať 

POZOR NA PODVODNÍKOV. 

Ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa 

preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej 

nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše 

mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte 

neurobili. Ďakujeme!" 
  

O H L Á Š K Y  
 

Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Alexander Csanady a Zuzana Bandurová 
Sviatosť manželstva prijmú v Trstenom pri Hornáde 

 

Ladislav Šosták a Zuzana Bezegová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Ranné a večerné sväté omše v nedeľu 
 

❑ Na všetky nedeľné sv. omše bude potrebná rezervácia vopred (bude 

spustená vo štvrtok o 18:00) na stránke www.farnostjuh.sk. Ak sa z nejakého 

dôvodu chcete odhlásiť, napíšte jednoduchý mail na farnost.juh@gmail.com.  

❑ Vstup do kostola na nedeľnú sv. omšu bude 15 min. pred jej začiatkom. 

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

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (16.5.2021 – 21.5.2021) 

prispeli veriaci individuálnymi milodarmi pre farnosť: 100€ a 600€ a poukázaním 

na účet: 10€ B., 100€ N., 30€ K., 10€ V., 15€ K.  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 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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