
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              21/2022       22.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 23.5.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Utorok 24.5.2022  Panny Márie Pomocnice kresťanov 

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Streda 25.5.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Štvrtok 26.5.2022 Nanebovstúpenie Pána (prikázaný sviatok) 

6:30 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

18:00 sv. omša            
 

Piatok 27.5.2022  

6:30 sv. omša            

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

Sobota 28.5.2022  

7:00 sv. omša           

9:00 sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí 

10:00 sv. omša prvého svätého prijímania       

15:30 sobášny obrad 

18:00 sv. omša            
 

Nedeľa 29.5.2022 [Siedma veľkonočná nedeľa] 

7:00 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

11:00 sv. omša (maďarská) 

18:00 sv. omša                   
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 23.5.2022 – Streda 25.5.2022 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša             
  

Štvrtok 26.5.2022 Nanebovstúpenie Pána (prikázaný sviatok) 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša            

 



Sobota 28.5.2022  

8:00 sv. omša  
  

Nedeľa 29.5.2022       [Siedma veľkonočná nedeľa] 

8:00 sv. omša               

9:30 sv. omša        
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 23.5.2022 

15:30 sv. omša   
 

Utorok 24.5.2022  Panny Márie Pomocnice kresťanov 

15:30 odpustová sv. omša  

 

Streda 25.5.2022 – Piatok 27.5.2022 

15:30 sv. omša   
 

Sobota 28.5.2022 

9:00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 29.5.2022 [Siedma veľkonočná nedeľa] 

10:30 sv. omša 
   

O Z N A M Y  
 

❑   Včera (21.5.) udelil otec arcibiskup Bernard Bober sviatosť birmovania 31 

birmovancom. Nech vydávajú svojim životom dobré svedectvo o Bohu! 

❑ Dnes je zbierka na kostolné potreby. Ďakujeme za podporu pre chod 

farnosti! 

❑ Dnes (22.5.) bude šieste farské synodálne stretnutie. Téma: Dialóg v Cirkvi 

a v spoločnosti. Stretnutie sa začne o 16:30 vo farskej zasadačke. Pozývame 

všetkých ochotných k dialógu! 

❑ Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Do programu sv. 

omší pribudne sv. omša o 9:00 v kostole Kráľovnej pokoja. 

❑ Na budúcu sobotu (28.5.) pristúpi druhá skupina detí z našej farnosti k prvej 

sviatosti zmierenia a k prvému svätému prijímaniu. 

❑   Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Ich 

obsahom je prosba o požehnanie úrody. 

❑   V nedeľu 26. júna 2022 bude v Dóme sv. Alžbety svätá omša za rodiny. V rámci 

nej bude aj požehnanie manželských párov, ktoré si v tomto roku pripomenú 25. 

výročie manželstva. Pozývame takéto manželské páry aj z našej farnosti na túto 

slávnosť. Kvôli potrebnej registrácii sa nám, prosím, ohláste do konca mája vo 

farskej kancelárii. 

❑   Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. 



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

❑   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.  

❑  Poukázaním na účet prispeli (15.5.- 21.5.2022) bohuznámi veriaci: 20€K. a 20€ 

B. Pán Boh nech odmení darcov!  

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

 

Časový harmonogram prípravy a slávenia prvého svätého prijímania  

vo farnosti Kráľovnej pokoja (II. skupina detí) 

 

Druhá skupina prvoprijímajúcich detí pristúpi v nasledujúcu sobotu 

(28.5.2022) k prvej sviatosti zmierenia a prvému svätému prijímaniu.  
 

utorok 24.5.2022  19:00 nácvik v kostole  

štvrtok 26.5.2022  19:00 nácvik v kostole + výber tuník 

piatok 27.5.2022  po večernej sv. omši o 18:00 upratovanie kostola (rodičia) 
 

sobota 28.5.2022             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.  
 

 

O H L Á Š K Y  

 

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

Jozef Antoňák a Daniela Šostáková 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

Gabriel Mráz a Mária Súkeníková 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

Zoltán Žebík a Monika Bartánusová 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

 

Bohoslovec Dávid Buzogáň patriaci do tejto farnosti, má byť vysvätený za 

diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu 

budúceho týždňa zahlási na farskom úrade. 
 

 

http://www.farnostjuh.sk/

