
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                            23/2020  6.6.2021 

 

12 prisľúbení ctiteľom Božského Srdca Ježišovho 
 

 

 

 

 

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 

2. Ich rodinám udelím pokoj. 

3. Vo všetkých protivenstvách ich poteším. 

4. V živote, ale najmä pri smrti, im budem istou ochranou. 

5. Každé ich podujatie hojne požehnám. 

6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva. 

7. Vlažné duše sa stanú horlivými. 

8. Horlivé duše obsiahnu rýchlo veľkú dokonalosť. 

9. Požehnám domy, v ktorých si obraz môjho Srdcia zavesia a uctia. 

10. Kňazom dám milosť, aby obrátili i najzatvrdlivejšie srdcia. 

11. Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, budú zapísané budú do môjho 

Srdca a nikdy nebudú z neho vytreté. 

12. „Z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca sľubujem ti, že jeho všemo-

húca láska udelí milosť konečného pokánia všetkým tým, ktorí budú prijí-

mať v prvé piatky deväť mesiacov za sebou – že neumrú v mojej nemilosti, 

ani bez prijatia ich sviatostí; lebo moje Božské Srdce stane sa im bezpeč-

ným útulkom v ostatnej chvíli.“ 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 7.6.2021  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Utorok 8.6.2021  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Streda 9.6.2021   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Štvrtok 10.6.2021  

6,30 sv. omša   

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

Piatok 11.6.2021 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   

(upratovanie po sv. omši – III. skupina) 
 

Sobota 12.6.2021 Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie 

7,00 sv. omša  

18,00 sv. omša    
 

Nedeľa 13.6.2021 [XI. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša    

9,00 sv. omša (s online prenosom)  

11,00 sv. omša (maďarská)   

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

18,00 sv. omša    
 

 

Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je vždy pred rannými aj večernými sv. omšami 

cez týždeň.  
 

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 7.6.2021 – Piatok 11.6.2021 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 

Sobota 12.6.2021 

8,00 sv. omša  



Nedeľa 13.6.2021 [XI. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša   

9,30 sv. omša   

11,00 sv. omša   
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 7.6.2021 – Piatok 11.6.2021 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 12.6.2021   

9,00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 13.6.2021 [XI. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša   
   

O Z N A M Y  
 

 

Dnes predpoludním po sv. omši o 9,30 v Dóme sv. Alžbety bude celomestská 

eucharistická procesia vedená otcom arcibiskupom. Podporme svojou účasťou 

verejnú úctu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi!  
 

 

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

omši (1/2 miest na sedenie) a pre prítomných stačí rúško. Na účasť na nedeľných 

sv. omšiach už nebude potrebná registrácia. Vraciame sa k štandardnému počtu 

nedeľných sv. omší. 

❑ Otcovia biskupi zatiaľ nechali v platnosti dišpenz od účasti na nedeľnej sv. 

omši. Keďže vo farskom kostole Kráľovnej pokoja je dostatok miesta, pozývame 

prednostne k osobnej účasti na sv. omši! 

❑ Dnešná sv. omša o 16,30 v kostole Kráľovnej pokoja je vyhradená pre deti 

pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie a ich rodičov. Keďže je už možné osobné 

stretnutie v kostole, v online stretnutiach už nebudeme pokračovať.  

❑ V kostole Zoslania Ducha Svätého ostávajú aj naďalej nedeľné sv. omše iba 

predpoludním o 8,00; 9,30 a o 11,00.   

❑ V kostoloch nie je určený spôsob sedenia v laviciach (šachovnicové či 

striedavé), miesta môžete obsadzovať podľa uváženia, sadajte si ale tak, aby boli 

zachované odstupy.  

❑ Kňaz, ktorý je zaočkovaný, má povolené sláviť sv. omšu bez rúška, ak 

zachováva odstup, pre zaočkovaných veriacich prítomných na bohoslužbe zatiaľ 

ostáva povinnosť nosiť rúško. 

❑ Dnes (nedeľa 6.6.2021) bude o 18:00 v premonštrátskom kostole slávnostná 

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

https://hanusovedni.sk/sk/events/280/missa-solemnis/


❑ Informácie z médií o plánovanej návšteve Sv. Otca na Slovensku nevieme 

zatiaľ bližšie potvrdiť ani špecifikovať. Nepochybne by sme sa takejto vzácnej 

návšteve ako veriaci veľmi potešili! 
 

 

Plánované termíny prvého svätého prijímania vo farnosti Kráľovnej pokoja 

 

sobota 19.6.2021 deti navštevujúce ZŠ Požiarnická a CZŠ Bernolákova 

                                       9:00 sviatosť zmierenia 

                                                   10:00 svätá omša  

sobota 26.6.2021 deti navštevujúce ZŠ Staničná 

                                      9:00 sviatosť zmierenia 

                                     10:00 svätá omša  

sobota 3.7.2021 deti navštevujúce ZŠ Gemerská a ZŠ Užhorodská  

                                     9:00 sviatosť zmierenia 

                                    10:00 svätá omša  
 

 

❑  Dôrazne ako farár žiadam tých veriacich, ktorých sa to týka,  aby nekopírovali, 

neroznášali a nerozširovali po našich kostoloch a domácich poštových schránkach 

texty fiktívnych zjavení, v ktorých sa objavuje tvrdenie, že zaočkovaní proti covidu 

budú zatratení. Je to hlúpe a sektárske tvrdenie, ktoré nemá oporu v ničom a už 

vôbec nie vo viere, Nerozumiem, ako sa človek chodiaci do kostola môže stať 

poštárom takýchto hlúpostí. Rozhodnutie dať alebo sa nedať zaočkovať je 

slobodným rozhodnutím človeka, ktorý to má zvážiť vzhľadom na dôsledky, ktoré 

zo zaočkovania alebo z nezaočkovania pre neho a pre jeho okolie vyplývajú.  

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

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (30.5.2021 – 5.6.2021) 

prispeli veriaci individuálnymi milodarmi pre farnosť: 50€ a poukázaním na účet: 

9,07€ K., 20€ P., 20€ S., 30€ F., 30€ Z., 30€ Š. a 10€ R.  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 
 

O H L Á Š K Y  
 

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

Lukáš Bača a Ivana Peterčáková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 


