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Eucharistická procesia na oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

bude aj tento rok spoločná, celomestská a uskutoční sa  

v nedeľu 19.6. a začne svätou omšou o 9:30 v Dóme sv. Alžbety.  

 

Priamy prenos zabezpečí RTVS. 

 

Sväté omše v čase od 9:00 až do 12:00 v Košiciach – Starom meste nebudú, bude 

iba jedna spoločná sv. omša v katedrále. 

 

Aj naša farnosť chce mať na tejto slávnosti veľkú účasť. Osobitne deti (a zvlášť 

prvoprijímajúce) pozývame na procesiu s kvetinovými lupienkami! 

 

Verím, že sa nám podarí vydať pravdivé svedectvo lásky ku Kristovi v Eucharistii. 
 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 13.6.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Utorok 14.6.2022   

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Streda 15.6.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Štvrtok 16.6.2022 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (prikázaný sviatok) 

6:30 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

18:00 sv. omša            
 

Piatok 17.6.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša      (upratovanie po sv. omši – 5. skupina)       

 

Sobota 18.6.2022  

7:00 sv. omša           

18:00 sv. omša            
 

Nedeľa 19.6.2022 [12. nedeľa v cezročnom období] 

7:00 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

11:00 sv. omša (maďarská) 

18:00 sv. omša                   
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 13.6.2022 – Streda 15.6.2022 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša              
 

Štvrtok 16.6.2022 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (prikázaný sviatok) 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša             

 

Piatok 17.6.2022 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša            
 



Sobota 18.6.2022  

8:00 sv. omša 
  

Nedeľa 19.6.2022 [12. nedeľa v cezročnom období] 

8:00 sv. omša          

9:30 sv. omša     
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 6.6.2022 – Streda 15.6.2022 

15:30 sv. omša   
 

Štvrtok 16.6.2022 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (prikázaný 

sviatok) 

15:30 sv. omša  
 

Piatok 17.6.2022  

15:30 sv. omša  
 

Sobota 18.6.2022 

9:00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 19.6.2022 [12. nedeľa v cezročnom období] 

10:30 sv. omša 
   

O Z N A M Y  
 

❑ Vo štvrtok (16.6.) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 

Do programu pribudne sv. omša o 9:00 v kostole Kráľovnej pokoja. Všetky sväté 

omše budú spojené s eucharistickým požehnaním. Samostatná eucharistická 

procesia v tento deň v našej farnosti nebude, v nedeľu predpoludním sa pripojíme 

k celomestskej eucharistickej procesii, ktorá sa začne sv. omšou o 9:30 v Dóme sv. 

Alžbety.  

❑ V piatok (17.6.) pri sv. omši o 10:00 v Dóme sv. Alžbety prijme diakonskú 

vysviacku náš bohoslovec Dávid Buzogaň. Pozývame veriacich z farnosti na túto 

slávnosť! 

❑ Na výveske je viacero plagátov s pozvánkami na duchovné podujatia. Osobitne 

odporúčame program Dňa rodiny. 

❑   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.  

 

http://www.farnostjuh.sk/


❑  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť svojimi milodarmi v kostole 

a  individuálnymi príspevkami. Bohuznámy veriaci prispel 50€. Poukázaním na 

účet prispeli (5.6.- 11.6.2022) bohuznámi veriaci: 10€ R., 20€ R., 40€ Š a 5€ F. 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): 
 

Michal Frank a Mária Hrabčáková 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

Pavol Bodnár a Júlia Šoltésová 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

Radoslav Šulek a Štefánia Grumelová 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

Martin Varga a Antónia Labancová 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 


