
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              19/2022       8.5.2022 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 9.5.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Utorok 10.5.2022   

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Streda 11.5.2022 bl. Sára Salkházi, panna a mučenica 

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Štvrtok 12.5.2022  

6:30 sv. omša            

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

Piatok 13.5.2022 Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej 

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša                
(upratovanie po sv. omši – rodičia prvoprijímajúcich detí)  

 

Sobota 14.5.2022  sv. Mateja, apoštola 

7:00 sv. omša           

9:00 sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí 

10:00 sv. omša prvého svätého prijímania 

18:00 sv. omša            
 

Nedeľa 15.5.2022 [Piata veľkonočná nedeľa] 

7:00 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

11:00 sv. omša (maďarská) 

18:00 sv. omša                   
 

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 9.5.2022 – Piatok 13.5.2022 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša             
  

Sobota 14.5.2022  

8:00 sv. omša  

15:00 sobášna sv. omša 

  



Nedeľa 15.5.2022       [Piata veľkonočná nedeľa] 

8:00 sv. omša               

9:30 sv. omša        
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 9.5.2022 – Piatok 13.5.2022 

15:30 sv. omša   
 

Sobota 14.5.2022 

9:00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 15.5.2022 [Piata veľkonočná nedeľa] 

10:30 sv. omša 
   

O Z N A M Y  
 

❑   Dnešná nedeľa je Dňom matiek a zároveň Svetovým dňom modlitieb za 

povolania. 

❑   Dnes (8.5.) bude zbierka na kňazský seminár. Po sv. omši o 11:00 

v seminárnom kostole bude dnes v kňazskom seminári deň otvorených dverí. 

❑   Dnes (8.5.) pri sv. omši o 11:00 posvätí otec arcibiskup Bernard Bober nový 

kostol sv. Dominika Sávia na Sídlisku Ťahanovce. 

 

 

Časový harmonogram prípravy a slávenia prvého svätého prijímania  

vo farnosti Kráľovnej pokoja (I. skupina detí) 

 

Prvá skupina prvoprijímajúcich detí pristúpi v nasledujúcu sobotu 

(14.5.2022) k prvej sviatosti zmierenia a prvému svätému prijímaniu.  
 

utorok 10.5.2022  19:00 nácvik v kostole  

štvrtok 12.5.2022  19:00 nácvik v kostole + výber tuník 

piatok 13.5.2022  po večernej sv. omši o 18:00 upratovanie kostola (rodičia) 
 

sobota 14.5.2022             9:00 sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí 

                                       10:00 svätá omša prvého svätého prijímania 
 

Rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí prosíme, aby využili príležitosť prijať 

sviatosť zmierenia v priebehu týždňa pred večernými sv. omšami. Osobitne 

odporúčame štvrtkový večer od 17:00 – 19:00. 
 

 

❑   Májové pobožnosti sú spoločne v čase začiatku večerných sv. omší v kostole 

Kráľovnej pokoja aj v kostole Zoslania Ducha Svätého. 



 
„Ak hovoríme o rodine, chcel by som sa najprv obrátiť na mladých ľudí. Keď uvažujem 
nad vzorom, s ktorým sa vy mladí môžete stotožniť, vždy mi príde na myseľ naša 
Matka, Mária. Jej odvaha, jej schopnosť počúvať a jej oddanosť službe. Bola odvážna a 
odhodlaná povedať Pánovi „áno“. 
Vy, mladí, ktorí chcete budovať niečo nové, lepší svet, nasledujte jej príklad, riskujte. 
Nezabúdajte, že ak chcete nasledovať Máriu, musíte rozlišovať a objavovať, čo od vás 
chce Ježiš, nie čo vám zíde na um, že by ste to mohli robiť. 
A pri tomto rozlišovaní je veľkou pomocou načúvať slovám starých rodičov. V týchto 
slovách starých rodičov nachádzajte múdrosť, ktorá vás povedie ďalej než len 
k záležitostiam tejto chvíle. Dajú vám nadhľad v tom, čo vás znepokojuje. 
Modlime sa, sestry a bratia, aby mladí ľudia, povolaní žiť naplno, objavili u Panny Márie 
štýl počúvania, hĺbku rozlišovania, odvahu viery a oddanosť službe.“ 
                                                                                                                                      pápež František 
 

 

Modlitbový deň detí, ktorý sa uskutoční 13. 5. 2022, s názvom 

„Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“ 

za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete. 

Pozývame všetky deti a rodiny na spoločnú modlitbu ruženca spojenú 

s modlitbou zasvätenia detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorá sa v našej 

farnosti začne v piatok (13.5.) o 17:30 vo farskom kostole Kráľovnej pokoja. 
 

 

❑   Na výveske nájdete viacero plagátov s pozvánkami na rôzne duchovné 

podujatia, ktoré sa počas nasledujúceho mesiaca uskutočnia v Košiciach. 

❑   Vo farskej kancelárii sme tento týždeň k dispozícii v pondelok – piatok v 

čase 15:00 –17:00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. V prípade 

nezodvihnutia zavolajte znova. Kňaz v nemocnici  0908 600 095.  Informácie je 

najlepšie priebežne sledovať na  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): 
 

Tatiana Sobotková a Róbert Belohorský 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/

