
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh 

26. nedeľa v cezročnom období C    2.10.2022     40/2022           
_________________________________________________________________________________ 

 
 

❑ Minulú nedeľu pri zbierke Boj proti hladu sa v našej farnosti vyzbieralo 

1180 €. Tlmočíme vám poďakovanie od Sr. Kláry, predstavenej rehole 

Vincentiek. Celej komunite zároveň ďakujeme za ich prácu a službu pre 

chudobných a núdznych.   
 

❑ V nedeľu, 9.októbra 2022 bude pri sv. omšiach zbierka pre Rádio Lumen. 

Vopred vám ďakujeme za váš finančný príspevok.   
 

❑ V našej farnosti hľadáme koordinátora pápežských misijných diel. Ide 

o pomoc v službe pre misie. Viac info na www.pmd.rimkat.sk v rubrike 

aktuality. 

 

❑ Členovia SSV si môžu v čase kancelárskych hodín vyzdvihnúť Pútnik 

svätovojtešský 2023, spomienkovú knihu a kalendár na rok 2023.  
 

 

❑ 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.  
 

 

❑ Dominikánske mariánske centrum a Dominikánsky 

konvent v Košiciach Vás srdečne pozývajú na slávnosť 

Ružencovej Panny Márie v Košiciach, kostol 

dominikánov. Program je celý týždeň, od pondelka do 

nedele. Viac info na výveske.  

 

❑   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 

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


Kostol Kráľovnej pokoja  

 

Pondelok 3.10.2022     

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

Utorok 4.10.2022        sv. František Assiský 

06:30 sv. omša          

18:00 sv. omša          

 

Streda 5.10.2022   sv. Faustína Kowalská, panna       

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

Štvrtok 6.10.2022   sv. Bruno, kňaz     

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

Piatok 7.10.2022        Panna Mária ružencová,         

06:30 sv. omša         

18:00 sv. omša  (17,00 adorácia, 17:30 ruženec s deťmi)    

 

(Upratovanie kostola má 2. skupina. Ďakujeme.) 

 

Sobota 8.10.2022     

07:00 sv. omša                    

18:00 sv. omša           

 

Nedeľa 2.10.2022 [28. 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, 3. – 7.10.2022 

07:00 sv. omša 

19:00 sv. omša 

Sobota, 8.10.2022 

08:00 sv. omša 

 

Nedeľa, 2.10.2022 [28. 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. 

 

 
 

Preložený výlet  pre rodiny na túto sobotu  
 

V sobotu, 8.októbra 2022 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, 7.10.2022 po večernej sv. omši v Kráľovnej pokoja. 

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

info.  

 
 

 

 

V októbri začíname pre snúbencov prípravu k prijatiu sviatosti manželstva. 

Chceme zvlášť z našej farnosti poprosiť tých, ktorí rozmýšľajú prijať sviatosť 

manželstva, aby sa nahlásili v kancelárii farského úradu. Prípravu môžu 

absolvovať aj snúbenci, ktorí ešte nemajú presný dátum sobáša. Prihlásiť sa 

môžete najneskôr do piatku, 7.októbra 2022. 

 

 

 

 
 

Príprava k  sviatosti  manželstva  

mailto:farnost.juh@gmail.com


Pre deti  
 

 


