
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh 

24. nedeľa v cezročnom období C    18.9.2022     38/2022           
_________________________________________________________________________________ 

 

 

❑  Dnešnú nedeľu, 18.9.2022 je septembrová zbierka na naše kostoly. Pán Boh 

zaplať za vašu štedrosť.  

 

❑  Vo štvrtok, 22.9.2022 začínajú o 18:00 hod. sv. omše pre mladých. Zároveň 

je to prvé stretnutie birmovancov, ktorí sa nahlásili na prípravu v našej farnosti. 

Pastoráciu mladých a prípravu birmovancov bude viesť pán vikár Michal 

Mucha. Tešíme sa na vás.  

 

❑  Vincentská rodina (Rehoľnú komunitu sestier Vincentiek máme aj v našej 

farnosti) organizuje 16. ročník celoslovenskej verejnej zbierky BOJ PROTI 

HLADU 2022. Pomerne veľká časť tejto zbierky pomáha sestrám Vincentkám 

pri práci so sociálne slabými, alebo bezdomovcami v našom meste Košice. 

Prispieť môžete kúpou medového srdiečka, alebo na účet, ktorý je na výveske. 

Ak máte občas pochybnosti pomôcť človeku na ulici, táto zbierka je adresná 

práve pre tých najslabších. Pán Boh zaplať.   

  

❑  V sobotu, 1.októbra organizujeme z našej farnosti výlet pre rodiny na 

Drienkovú skalu. Dopravu by sme riešili individuálne. Stretneme sa o 09:00 

pri kostole, alebo o 10:00 na parkovisku, pod penziónom Sivec (Ružín). Viac 

info v piatok, 30.9.2022 po večernej sv. omši v Kráľovnej pokoja. Prihlásiť sa 

môžete aj mailom – farnost.juh@gmail.com a pošleme Vám bližšie info.  

 

❑   KONTAKT: 

Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

Milosrdenstva 15, 040 01 Košice 

Farár: Martin Novotný 

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

 

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

Služba pre chorých doma alebo v nemocnici:    0908 600 095 

Vybavovanie pohrebu: môžete volať kedykoľvek  0910 686 413 

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


Kostol Kráľovnej pokoja  

 

Pondelok 19.9.2022     

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

Utorok 20.9.2022     

06:30 sv. omša          

18:00 sv. omša          

 

Streda 21.9.2022  Sv. Matúš, evanjelista       

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

Štvrtok 22.9.2022         

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

Piatok 23.9.2022        Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz        

06:30 sv. omša         

18:00 sv. omša  (17,00 – 17,45 tichá adorácia)     

 

Sobota 24.9.2022       

07:00 sv. omša                    

11:00 Krst  

15:30 Sobášny obrad 

18:00 sv. omša           

 

Nedeľa 25.9.2022 [26. nedeľa v cezročnom období]  

07:00 sv. omša          
09:00 sv. omša                                                                
10:15 sv. omša   (pre deti)                                                      
11:30 sv. omša   (maďarská) 

18:00 sv. omša                  

 

 

 

 



Kostol Zoslania Ducha Svätého  

 

Pondelok – Piatok, 19. – 23.9.2022 

07:00 sv. omša 

19:00 sv. omša 

Sobota, 24.9.2022 

08:00 sv. omša 

 

Nedeľa, 25.9.2022 [26. nedeľa v cezročnom období] 

08:00 sv. omša 

09:30 sv. omša  
 

 

Nemocničná kaplnka  

 

Z dôvodu zákazu návštev nie sú sv. omše 

v nemocničnej kaplnke Panny Márie, Pomocnice kresťanov. 
 

 

Ohlášky  

 

Sviatosť manželstva chcú prijať (uvedené bez akademických titulov): 

 
Daniel Takáč a Miroslava Astrabová 

 
 

Organový koncert v  kostole Ducha Svätého  

 

Vedeli ste, že v našej farnosti, v kostole Ducha Svätého je najstarší organ 

v Košiciach? V týchto dňoch bol naladený a pripravený na nasledujúci koncert, 

na ktorý Vás už teraz srdečne pozývame. 

 

V rámci medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola (MOFIS), ktorý 

organizuje Štátna filharmónia v Košiciach je zaradený aj organový koncert 

rakúskeho organistu Johannesa Zeinlera, ktorý sa uskutoční v kostole Ducha 

Svätého a to v utorok, 27.septembra 2022 o 19:00 hodine. 

Bližšie informácie o festivale nájdete na webovej stránke Štátnej filharmónie 

Košice www.sfk.sk/clanky. 
 
 



25. nedeľa v cezročnom období „C“ 
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 16, 1-13 

Osemsmerovka s tajničkou: 

DLŽNÍCI, DVOM PÁNOM, 

HANBÍM SA, JEŽIŠ, KOPAŤ, 

NAPÍŠ, NAVZÁJOM, 

NEVLÁDZEM, OPATRNE, 

OPOVRHOVAŤ, 

POCHVÁLIL, POVEDAL, 

POČÚVAM, PRAVÉ, 

PREDVÍDAVEJŠÍ, 

PRIATELIA, PRIJALI, 

PŠENICA, UČENÍCI, 

V CUDZOM, VERNÝ, 

VEČNÉ PRÍBYTKY, 

VO VEĽKOM, VYDAJ, ÚPIS, 

ČLOVEK, ČO JE VAŠE, 

ŠAFÁRENIE, ŽOBRAŤ 
 

Slovník: 

Šafáriť – gazdovať, hospodáriť 

Kaďa – veľká otvorená 

sudovitá nádoba (obyč. 

drevená); dieža 

Merica – stará dutá miera (61 

litrov) alebo nádoba s takýmto 

obsahom 

Mamona 

1. bohatstvo, peňažný zisk 

2. túžba za bohatstvom 

 

Nájdi 7 rozdielov a obrázky 

vyfarbi: 

 

Predsavzatie: Budem sa cvičiť 

v čnosti VERNOSTI. Byť verný 

v maličkostiach: dodržať dané 

slovo, poslúchnuť, neprezradiť 

tajomstvo... 

 


