
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                         27/2020  4.7.2021 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 5.7.2021 sv. Cyrila a Metoda, vierozvestov (slávnosť) 

7,00 sv. omša  

9,00 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Utorok 6.7.2021 sv. Mária Goretti, panna a mučenica 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   
 

Streda 7.7.2021   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Štvrtok 8.7.2021  

6,30 sv. omša   

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

Piatok 9.7.2021  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   

(upratovanie po sv. omši – I. skupina) 
 

Sobota 10.7.2021  

7,00 sv. omša  

15,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša    
 

Nedeľa 11.7.2021 [XV. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša    

9,00 sv. omša (s online prenosom)  

11,00 sv. omša (maďarská)   

18,00 sv. omša    
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 5.7.2021 sv. Cyrila a Metoda, vierozvestov (slávnosť) 

8,00 sv. omša  

9,30 sv. omša   

19,00 sv. omša  
 

Utorok 6.7.2021 – Piatok 9.7.2021 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 



Sobota 10.7.2021 

8,00 sv. omša  
 

Nedeľa 11.7.2021 [XV. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša   

9,30 sv. omša   

11,00 sv. omša   
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 5.7.2021 sv. Cyrila a Metoda, vierozvestov (slávnosť) 

10,30 sv. omša   
   

Utorok 6.7.2021 – Piatok 9.7.2021 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 10.7.2021   

9,00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 11.7.2021 [XV. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša   
   

O Z N A M Y  
 

❑  Zajtra (pondelok, 5.7.) je slávnosť sv. vierozvestov Cyrila a Metoda. Keďže je 

to deň pracovného voľna, budú sv. omše predpoludním v nedeľnom rozvrhu. 

Tento deň nie je prikázaným sviatkom. 

❑  Program sv. omší vo farnosti Kráľovnej pokoja je zverejňovaný a publikovaný 

v dostatočnej miere a to tak v rámci nedeľných oznamov, umiestnených na 

výveske pred kostolom a takisto na webstránke farnosti www.farnostjuh.sk,  takže 

každý veriaci si môže aktuálne overiť čas sv. omše, dokonca aj meno kňaza, ktorý 

ju bude celebrovať. Dochádzalo a bude dochádzať k zmenám v počte a niekedy aj 

v čase predovšetkým nedeľných sv. omší, nemožno sa spoliehať na to, že to 

„niekedy tak bolo“. Týka sa to napríklad nedeľnej večernej sv. omše o 19:00 

v kostole Zoslania Ducha Svätého, ktorá je nateraz vyradená z programu. 

V kostole Kráľovnej pokoja máme sv. omšu v nedeľu o 18:00, každý kto chce byť 

na večernej sv. omši môže prísť do tohto kostola. 

❑  Dnešnou nedeľou sa končia mimoriadne sv. omše omše o 16:30 v kostole 

Kráľovnej pokoja určené na prípravu prvoprijímajúcich detí. Rodičov a detí 

prosím, aby sa zaradili na sv. omše v nedeľu predpoludním, to je taký vlastnejší 

čas na nedeľnú sv. omšu. 

❑  Stále hľadáme ochotného kostolníka/kostolníčku do kostola Zoslania Ducha 

Svätého!  

http://www.farnostjuh.sk/


❑ Veľké poďakovanie patrí katechétkam, kostolníkom/kostolníčkam, 

kantorom/kantorkám, všetkým ktorí upratovali a zdobili kostol na slávnosť 

prvého sv. prijímania za ich obetavú službu! 

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

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (27.6.2021 – 3.7.2021) 

prispeli bohuznámi veriaci milodarmi vo výške 50€ a ďalší veriaci poukázaním na 

účet: 15€ K., 200€ Č., 30€ O., 20€ P., 20€ R., 30€ Z. a 30€ Š.  Pán Boh nech 

odmení darcov! 

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

❑   V pondelok (5.7.2021) bude farská kancelária zatvorená. Vo farskej 

kancelárii sme k dispozícii v utorok – piatok v čase 15,00 –17,00. Pre kontakt 

s veriacimi počas kancelárskych hodín je ešte vždy vyhradený náhradný priestor, 

prístup je vyznačený. Telefonický kontakt:  0910 686 413. Aktuálne informácie 

je najlepšie priebežne sledovať na FB stránke farnosti Farnosť Košice – Juh a na 

webstránke www.farnostjuh.sk 
 

O H L Á Š K Y  
 

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

Patrik Leško a Magdaléna Timková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Martin Jenčík a Erika Jenčíková r. Roháčová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Dávid Kondor a Daniela Bučeková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

 

Od 5. do 12. septembra 2021 sa uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický 

kongres v Budapešti. Jeho mottom sú slová žalmu: „V tebe sú všetky moje 

pramene“ (ž 87,7). 

V stredu 8.9.2021 o 17:00 v Kostole sv. Jozefa (Horvath Mihály tér 7, 1082 

Budapest) bude slúžiť sv. omšu Mons. Bernard Bober, arcibiskup. 

V programe kongresu je, že záverečnú sv. omšu tohto kongresu má v nedeľu 

12.9.2021 o 11:30 celebrovať pápež František. 

 

 

 


