
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh 

26. nedeľa v cezročnom období C    25.9.2022     39/2022           
_________________________________________________________________________________ 

 
 

❑ Minulú nedeľu pri zbierke na kostoly sa vyzbieralo: kostol Kráľovnej 

pokoja: 1580 €; kostol Ducha Svätého: 690 €. Pán Boh zaplať!  
 

❑ V utorok 27.9.2022 sestry Vincentky pozývajú osláviť sviatok sv. Vincenta 

de Paul pri sv. omši o 16.30 v komunitnej kaplnke na Smetanovej 6. 
 

❑ Český spolok v Košiciach srdečne pozýva na slávnostnú bohoslužbu pri 

príležitosti sviatku hlavného českého patróna, sv. Václava, v stredu 28.9.2022 

o 16.00 hod. v kaplnke sv. Michala archanjela na Hlavnej ul. v Košiciach. 
 

❑  Najbližšia sobota 1.10. je prvá v mesiaci. Pobožnosť fatimskej soboty 

spojená s modlitbou sv. ruženca v našich kostoloch začne o 7:00 a po jej 

skončení bude nasledovať sv. omša.   
 

❑ Mesiac október patrí Panne Márii Ružencovej. Ruženec sa spoločne, 

ako farnosť, budeme modliť pol hodinu pred večernými sv. omšami. K tejto 

modlitbe povzbudzujeme deti, mládež, rodiny i skôr narodených.  
 

❑  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.  
 

❑ Sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva už tradične ponúkajú  

stolový a nástenný kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok.  

Kalendáre si môžete zakúpiť v sakristii. Cena kalendárov je 3,- eurá. 
 

❑   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 26.9.2022    sv. Kozma a Damián, mučeníci 

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

Utorok 27.9.2022        sv. Vincent de Paul, kňaz 

06:30 sv. omša          

18:00 sv. omša          

 

Streda 28.9.2022   sv. Václav, mučeník       

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

Štvrtok 29.9.2022   sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli     

06:30 sv. omša           
18:00 sv. omša (pre mládež)         
 

Piatok 30.9.2022        sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi        

06:30 sv. omša         

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

 

Sobota 1.10.2022    sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi 

07:00 fatimská sobota a sv. omša                  

18:00 sv. omša           

 

Nedeľa 2.10.2022 [27. 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, 26. – 30.9.2022 

07:00 sv. omša 

19:00 sv. omša  

Sobota, 1.10.2022 

07:00 fatimská sobota 

08:00 sv. omša 

Utorok, 27.9.2022 

07:00 sv. omša 

19:00 organový koncert (sv. omša nebude) 

 

Nedeľa, 2.10.2022 [27. 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. 
 

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. 
 

 

 

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. 

Boj proti hladu 

http://www.sfk.sk/clanky


26. nedeľa v cezročnom období „C“ 

 

Osemsmerovka s tajničkou: ANJELI, ASPOŇ, BOHATÝ, DEŇČODEŇ, 

DOSTAL, HODOVAL, 

PEKLO, ČLOVEK, 

HROZNE, JEŽIŠ, 

KMENT, 

MIESTO MÚK, 

NADO MNOU, 

NAMOČÍ, PURPUR, 

ZA ŽIVOTA, VSTAL, 

NASÝTIŤ SA, TÚŽIL, 

NEMÔŽE, VŠETKO, 

ZĽUTUJ SA, 

NEPOČÚVAJÚ, 

OTEC, VO VODE, 

PLNÝ VREDOV, 

POVEDAL, ŽOBRÁK 

POZDVIHOL OČI, 

POČÚVAJÚ, POŠLI, 

PREKROČIŤ, 

PREPYCHOVO, 

PRIEPASŤ, PRSTA, PSY PRICHÁDZALI, PÄŤ BRATOV, SPOMEŇ SI, 

TRÁPIM SA, V PLAMENI 
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