
SPRAVODAJ 
      Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              25-26/2022       19.6.2022 
 

O H L Á Š K Y  

 

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

Michal Frank a Mária Hrabčáková 

Pavol Bodnár a Júlia Šoltésová 

Radoslav Šulek a Štefánia Grumelová 

Martin Varga a Antónia Labancová 

Peter Lendacký a Lucia Mihaliková 

Štefan Bičkoš a Zuzana Juhászová 
 

 

Naplnil sa čas mojej kňazskej služby vo farnosti Kráľovnej pokoja tu v Košiciach. 

Ďakujem vám všetkým (a jednotlivo), za desať rokov spoločnej cesty! Dovolili ste 

mi dotknúť sa vašich životných príbehov, zažiť spoločné slávenie a radosť 

i pokorné kráčanie s krížom, ktorý v rozličných podobách mnohí nesiete a Ježiš 

Kristus je vašou silou a nádejou! 

Ďakujem za všetko veľmi obetavým kostolníkom/kostolníčkam, ochotným 

kantorom/kantorkám, ochotným a vytrvalým lektorom/lektorkám a členom zborov 

(zboru detí, mladých a aj zboru Gregorián), vždy nápomocným členom/členkám 

farskej ekonomickej rady, upratujúcim kostol, miništrantom a všetkým asistujúcim!  

Ružencové spoločenstvo a aj ostatné modlitbové spoločenstvá prinášali 

oživujúceho ducha modlitby, ďakujem! 

Rehoľné sestry sú veľkým požehnaním pre túto farnosť, ďakujem! 

Kapláni vo farnosti niesli a nesú zodpovednosť v každodennej službe, tí terajší 

(Michal, Štefan a Matúš) i všetci predchádzajúci! Ďakujem im za bratské 

spoločenstvo! Diakon Milan a aj náš nový diakon Dávid sú v ich službe tak 

potrební! 
 

Nebol to čas bez chýb a nesprávnych rozhodnutí na mojej strane, prosím všetkých, 

ktorých sa to týkalo, o odpustenie. 

Od 1. júla 2022 preberie úlohu farára vdp. Martin Novotný, ktorý bol doteraz 

farárom vo farnosti Košice – Pereš. Mojim novým pôsobiskom bude farnosť Plaveč 

(okr. Stará Ľubovňa). 
 

Nech vám všetkým dobrý Boh žehná! 

                                                                                                                                                              Miroslav Gira, farár  
 

 

Kostol Kráľovnej pokoja  



 

Pondelok 20.6.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Utorok 21.6.2022 sv. Alojz Gonzága, rehoľník  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Streda 22.6.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Štvrtok 23.6.2022 Narodenie svätého Jána Krstiteľa (slávnosť) 

6:30 sv. omša            

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

Piatok 24.6.2022 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť) 

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša      (upratovanie po sv. omši – 1. skupina)       
 

Sobota 25.6.2022 Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie 

7:00 sv. omša           

15:00 sobášna sv. omša 

18:00 sv. omša            
 

Nedeľa 26.6.2022 [13. nedeľa v cezročnom období] 

7:00 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

11:00 sv. omša (maďarská) 

15:00 sobášny obrad 

18:00 sv. omša                   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Pondelok 27.6.2022 sv. Ladislav, kráľ 

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Utorok 28.6.2022 sv. Irenej, biskup a mučeník  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Streda 29.6.2022 sv. apoštoli Peter a Pavol (prikázaný sviatok) 

6:30 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

18:00 sv. omša            



Štvrtok 30.6.2022  

6:30 sv. omša            

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

Piatok 1.7.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša      (upratovanie po sv. omši – 2. skupina)       
 

Sobota 2.7.2022 Návšteva Panny Márie (sviatok) 

7:00 fatimská sobota + sv. omša        

14:30 sobášny obrad 

15:30 sobášna sv. omša 

18:00 sv. omša            
 

Nedeľa 3.7.2022 [14. 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  
 

Slávenie slávností a prikázaných sviatkov je v jednotlivé dni také ako vo farskom 

kostole Kráľovnej pokoja, v nasledujúcom programe sú uvedené len časy sv. omší. 
 

Pondelok 20.6.2022 – Piatok 24.2022 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša              
 

Sobota 25.6.2022  

8:00 sv. omša 
  

Nedeľa 26.6.2022 [13. nedeľa v cezročnom období] 

8:00 sv. omša          

9:30 sv. omša     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Pondelok 27.6.2022 – Piatok 1.7.2022 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša              
 

Sobota 2.7.2022  

7:00 fatimská sobota + sv. omša 
  

Nedeľa 3.7.2022 [14. nedeľa v cezročnom období] 

8:00 sv. omša          

9:30 sv. omša    

 
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  



 

Slávenie slávností a prikázaných sviatkov je v jednotlivé dni také ako vo farskom 

kostole Kráľovnej pokoja, v nasledujúcom programe sú uvedené len časy sv. omší. 
 

Pondelok 20.6.2022 – Piatok 24.2022 

15:30 sv. omša   
 

Sobota 25.6.2022 

9:00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 26.6.2022 [13. nedeľa v cezročnom období] 

10:30 sv. omša 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Pondelok 27.6.2022 – Piatok 1.7.2022 

15:30 sv. omša   
 

Sobota 2.7.2022 

9:00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 3.7.2022 [14. nedeľa v cezročnom období] 

10:30 sv. omša  
 

O Z N A M Y  
 

❑ Bohoslovec Dávid Buzogáň prijal v piatok (17.6.) diakonskú vysviacku. 

Nech ohlasuje s radostným srdcom Božie slovo a je odhodlaným v tejto službe! 

❑ V nasledujúcich dvoch týždňoch máme viacero sviatkov a slávností, 

program sv. omší nájdete v Spravodaji a na výveske.  

❑ Na budúcu nedeľu (26.6.) bude zbierka na Dobročinné diela Svätého otca. 

❑ Posledný júnový týždeň je zároveň prvopiatkovým týždňom. Príležitosť 

prijať sviatosť zmierenia je pol hodiny pred každou sv. omšou cez týždeň, v kostole 

Kráľovnej pokoja v tomto týždni večer od 17:00 do začiatku sv. omše. Sobota (2.7.) 

je sviatkom Návštevy Panny Márie a zároveň prvou júlovou sobotou. V kostole 

Kráľovnej pokoja a v kostole Ducha Svätého začneme o 7:00 fatimskou sobotou. 

❑ Farár Miroslav Gira má do konca júna dovolenku, zástupcom pre všetky 

potrebné záležitosti je farský vikár Michal Mucha. 

❑   Vo farskej kancelárii sme 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.  

❑  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť svojimi milodarmi v kostole 

a  individuálnymi príspevkami! 

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

http://www.farnostjuh.sk/

