
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh 

20. nedeľa v cezročnom období C    14.8.2022     33/2022           
_________________________________________________________________________________ 

 

Zomrel kardinál, Jozef Tomko. 
 

 
 

Odpočinutie večné daj mu, Pane,  

a svetlo večné nech mu svieti,  

nech odpočíva v pokoji. 



 

Kostol Kráľovnej pokoja  

 

Pondelok 15.8.2022    Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok 

06:30 sv. omša           
09:00 sv. omša           
18:00 sv. omša           
 

Utorok 16.8.2022    Sv. Štefan Uhorský, kráľ 

 6:30 sv. omša          

18:00 sv. omša          

 

Streda 17.8.2022          

 6:30 sv. omša           
18:00 sv. omša           
 

Štvrtok 18.8.2022 Sv. Helena 

 6:30 sv. omša           
17,00 – 17,45 tichá adorácia 

18:00 sv. omša          

 

Piatok 19.8.2022   

 6:30 sv. omša          

18:00 sv. omša           

 

Sobota 20.8.2022    

07:00 sv. omša                  

18:00 sv. omša           

 

Nedeľa 21.8.2022 [21. nedeľa v cezročnom období]  

07:00 sv. omša          

10:00 sv. omša     ODPUSTOVÁ SV. OMŠA     
11:30 sv. omša (maďarská) 

18:00 sv. omša                  

(Zbierka na kostol) 

 

 
 



 

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 15.8.2022 – 19.8.2022 

 7:00 sv. omša 
 

Sobota 20.8.2022 

 8:00 sv. omša  
 

Nedeľa 21.8.2022 [21. nedeľa v cezročnom období] 

 8:00 sv. omša 

 9:30 sv. omša  

(Zbierka na kostol) 

 

    

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 

 

 

 

 

 



 

O H L Á Š K Y  
 

Sviatosť manželstva chcú prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Vladimír Kozel a Juliána Jergová 

Dominik Rakár a Jana Kocanová 
 

O Z N A M Y  

❑  V utorok, 16.8.2022 bude v Dóme sv. Alžbety pohrebná svätá omša za 

zomrelého kardinála JOZEFA TOMKA. Celebrovať ju bude kardinál 

a emeritný arcibiskup Dominik Duka z Prahy. Viac info na výveske 

kostola, alebo na webstránke: ke-arcidiecéza.sk 

Otec kardinál, nech Vám Boh vo svojom milosrdenstvo udelí večnú radosť 

v nebi. Sme vám vďační za vaše svedectvo viery, optimizmus a úsilie.  

 

❑  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 nedeľu, 21.8.2022 bude pri sv. omšiach mesačná zbierka na potreby 

kostola. Peniaze z tejto zbierky nám pomáhajú splácať pôžičku na osvetlenie 

kostola v Kráľovnej pokoja. Táto pôžička je nastavená do mája 2023. Časť 

zbierky pokrýva aj ostatné výdavky na energie kostolov a fary.   

 

❑ 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, ženy si môžu priniesť veci na 

umývanie okien, či upratovanie. Vďaka za každú pomocnú ruku. 

 

❑   KONTAKT: 

Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

Milosrdenstva 15, 040 01 Košice 

www.farnostjuh.sk, email: farnost.juh@gmail.com 

 

Kancelária: po – pia 16:00 – 17:00   0910 686 413 

V pondelok, 15.8.2022 bude kancelária zatvorená. 

Služba pre chorých doma alebo v nemocnici:  0908 600 095 

Vybavovanie pohrebu a súrnych vecí:  0915 320 819 

Podpora pre farnosť: 

IBAN : SK53 1100 0000 0026 2506 4863 (Veľká vďaka.) 

http://www.farnostjuh.sk/
mailto:farnost.juh@gmail.com

