
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh 

19. nedeľa v cezročnom období C    7.8.2022     32/2022           
_________________________________________________________________________________ 

 

Stretnutie vo farnosti 
 

Na diecéznej úrovni je ukončená Synoda, ku ktorej nás pozval  

sv. Otec František. Záver zo Synody v našej Košickej arcidiecéze si 

môžete prečítať na webstránke: www.synoda.sk/syntéza 

 

Synoda nám dala možnosť k zamysleniu, ako vyzerá náš život viery - 

ako vyzerá môj život viery. Na základe dobre pripravených meditácií 

sme mali možnosť reflektovať, k čomu nás Boh osobne povoláva, 

k čomu nás pozýva.  

 

Ako farár som si uvedomil, že treba viac nastúpiť na spoločnú cestu. Prial 

by som si, aby sme aj na úrovni našej farnosti spoločne hľadali 

a povzbudzovali sa v praktickom prežívaní viery.  

 

Bol by som rád, keby ovocím tejto synody bola aj možnosť spoločného 

stretnutia, na ktoré je každý pozvaný. Chceme si tak vzájomne na 

stretnutí povedať, čo by mohlo byť obohatením vo farnosti, ktoré aktivity 

ponúknuť, ako osobne prispieť do života vo farnosti.. 

 

V piatok, 26.8.2022 vás po večernej sv. omši o 19:00 pozývam na 

pastoračné stretnutie, ktoré bude na fare, v miestnosti nad kanceláriou. 

Pozývam tých, ktorí by radi pomohli pri pastorácii či už deti, mladých, 

rodín či seniorov vo farnosti. Pozývam tých, ktorí majú nejaký nápad, čo 

by bolo dobre ponúknuť na najbližší čas v rámci pastorácie vo farnosti. 

Pozývam tých, ktorí už teraz vedú modlitbové, či iné stretnutia vo 

farnosti. Príďte, teším sa na vás.  

Martin Novotný, farár 

http://www.synoda.sk/syntéza


 

 

Kostol Kráľovnej pokoja  

 

Pondelok 8.8.2022    

06:30 sv. omša           
18:00 sv. omša           
 

Utorok 9.8.2022    Sv. Terézia Benedikta od Kríža, mučenica 

06:30 sv. omša          

18:00 sv. omša          

 

Streda 10.8.2022 Sv. Vavrinec, diakon a mučeník         

06:30 sv. omša           
18:00 sv. omša           
 

Štvrtok 11.8.2022 Sv. Klára, panna 

06:30 sv. omša           
17,00 – 17,45 tichá adorácia 

18:00 sv. omša          

 

Piatok 12.8.2022  Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka 

06:30 sv. omša         

15:30 sv. omša so sobášnym obradom 

18:00 sv. omša           

 

Sobota 13.8.2022    

07:00 sv. omša                  

15:00 sv. omša so sobášnym obradom 

18:00 sv. omša           

 

Nedeľa 14.8.2022 [19. nedeľa v cezročnom období] 

07:00 sv. omša          
09:00 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 – Piatok 8.8.2022 – 12.8.2022 

07:00 sv. omša 
 

Sobota 13.8.2022 

08:00 sv. omša  
 

Nedeľa 14.8.2022 [20. nedeľa v cezročnom období] 

08:00 sv. omša 

09:30 sv. omša  

 

    

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

 

V nemocnici platí zákaz návštev. 

 

Z toho dôvodu sv. omše od pondelka, 8.8.2022 až do odvolania 

v nemocničnej kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov 

nebudú. 

 

Chcem poprosiť ľudí,  

ktorí z našej farnosti radi prichádzajú práve do tejto kaplnky,  

aby mali pre to pochopenie  

a prišli na iné sv. omše vo farnosti. 

 

S vďakou Martin Novotný, farár 

 

 
❑  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť svojimi milodarmi v kostole 

a individuálnymi príspevkami!  

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): 
 

Martin Holcbar a Alexandra Kappranová 

Stanislav Petraš a Katarína Koromházová 

Vladimír Kozel a Juliána Jergová 

Dominik Rakár a Jana Kocanová 

Mimo našu farnosť 

Martin Muzelák a Mária Petrušová 
 

O Z N A M Y  

❑  Odpustová sv. omša v kostole Kráľovnej Pokoja bude v nedeľu, 

21.8.2022 o 10:00. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Prof. Anton Fabián, 

PhD. V túto nedeľu nebude sv. omša o 9:00. Ostatné sv. omše ako obvykle. 

 

❑  V nemocnici Louisa Pasteura platí zákaz návštev. Nakoľko pacienti 

nemôžu prichádzať do nemocničnej kaplnky, sv. omše až do odvolania 

v nemocničnej kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov nebudú. 

Ďakujem za pochopenie. (Viac info nižšie.) 

 

❑ V sobotu, 13.8.2022 bude po rannej sv. omši v kostole Kráľovnej pokoja 

veľké upratovanie pred odpustovou slávnosťou. Ďakujeme za každú vašu 

pomocnú ruku.   

 

❑ V sobotu, 20.8.2022 pri dobrom počasí vás od 09:00 – 12:00 pozývame 

na farskú brigádu, v rámci ktorej by sme chceli urobiť poriadok vo farskej 

záhrade.  Chlapi si môžu priniesť rukavice, aby mohli povyhadzovať zvlášť 

drevený odpad a ženy si môžu priniesť aj vlastné pomôcky na umývanie okien 

na fare. Bol by som rád, keby ste sa mohli vopred nahlásiť v sakrestii kostolov, 

alebo poslať sms na číslo 0915 320 819. Vďaka za každú pomocnú ruku. 

 

❑   V prípade vybavovania záležitostí ohľadom pohrebu nás kontaktujte 

na tel.č. 0915 320 819. 

 

❑    Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 16:00 

–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/

