
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      31-32/2021  1.8.2021 

 

Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch 

miestach.  
 

Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU IX. 

Sprievodný program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na priestranstve 

pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod.  
 

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na 

Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. 

do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. 

Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Toto 

stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov.  
 

Podmienka účasti 

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, 

ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo 

jednou dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny).  
 

Registrácia 

Stretnutia sa budú môcť zúčastniť tí, ktorí sa VOPRED zaregistrujú do 

celonárodného systému. Registrácia by sa mala spustiť 1. augusta 2021 do 

naplnenia kapacity miest stretnutí. Linky pre registráciu budú zverejnené na 

stránke: navstevapapeza.sk 
 

 

www.navstevapapeza.sk 
 

https://www.navstevapapeza.sk/sk


Kostol Kráľovnej pokoja  (program na dva týždne)  
 

Pondelok 2.8.2021 PORCIUNKULA 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   
 

Utorok 3.8.2021  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   
 

Streda 4.8.2021  sv. Ján Mária Vianney, kňaz 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Štvrtok 5.8.2021  

6,30 sv. omša  

14,00 sobášny obrad  

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

Piatok 6.8.2021 Premenenie Pána (sviatok) 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   

(upratovanie po sv. omši – IV. skupina) 
 

Sobota 7.8.2021  

7,00 fatimská sobota + sv. omša  

18,00 sv. omša    
 

Nedeľa 8.8.2021 [XIX. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša    

9,00 sv. omša (s online prenosom)  

11,00 sv. omša (maďarská)   

18,00 sv. omša    
 

Pondelok 9.8.2021 sv. Edita Steinová, spolupatrónka Európy 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   
 

Utorok 10.8.2021 sv. Vavrinec, diakon 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   
 

Streda 11.8.2021  sv. Klára, panna 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

 



 

Štvrtok 12.8.2021  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 13.8.2021  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   
 

Sobota 14.8.2021 sv. Maximilián Kolbe, kňaz a mučeník 

7,00 sv. omša  

od 8,00 upratovanie kostola 

18,00 sv. omša    
 

Nedeľa 15.8.2021    Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie (slávnosť) 

7,00 sv. omša    

9,00 sv. omša (s online prenosom)  

11,00 sv. omša (maďarská)   

18,00 sv. omša    
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  (program na dva týždne)  
 

Pondelok 2.8.2021 – Piatok 6.8.2021 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 

Sobota 7.8.2021 

7,00 fatimská sobota + sv. omša  
 

Nedeľa 8.8.2021 [XIX. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša   

9,30 sv. omša   

11,00 sv. omša   
 

Pondelok 9.8.2021 – Piatok 13.8.2021 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 

Sobota 14.8.2021 

8,00 sv. omša  
 

Nedeľa 15.8.2021    Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie (slávnosť) 

8,00 sv. omša   

9,30 sv. omša   

11,00 sv. omša  

 
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 2.8.2021 – Piatok 6.8.2021 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 7.8.2021   

9,00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 8.8.2021 [XIX. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša  
 

Pondelok 9.8.2021 – Piatok 13.8.2021 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 14.8.2021 

9,00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 15.8.2021    Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie (slávnosť) 

10,30 sv. omša   
   

O Z N A M Y  
 

❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň, príležitosť prijať sviatosť zmierenia 

bude pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami cez týždeň. 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby! 

❑ Počas neprítomnosti farára z dôvodu dovolenky (2.8. – 15.8.2021) preberá 

všetky potrebné kompetencie farský vikár Michal Mucha. 

❑ V sobotu 14.8. bude od 8,00 upratovanie farského kostola Kráľovnej 

pokoja pred odpustovou slávnosťou, ktorá bude v nedeľu 22.8.2021. 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –

17,00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. Informácie je najlepšie priebežne 

sledovať na FB stránke farnosti Farnosť Košice – Juh a na webstránke 

www.farnostjuh.sk 

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

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (25.7.2021 – 

30.7.2021) prispeli tri bohuznáme rodiny po 50€ a ďalší veriaci poukázaním na 

účet: 15€ K., 20€ X., 50€ N., 20€ K. Pán Boh nech odmení darcov! 

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): 
 

Štefan Grajcár a Zuzana Gallová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole sv. Gorazda v Košiciach 

 

http://www.farnostjuh.sk/

