
SPRAVODAJ 
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Súčasný svet nás chce presvedčiť, že Advent je o obchodoch a kupovaní; 

o zhone a zábavných akciách; o zaobstarávaní konzumu a darčekov na sviatky.  

Pre nás kresťanov je však Advent vhodnou príležitosťou, aby sme si premysleli, 

čo – presnejšie povedané kto – je pre nás v nasledujúcom období najdôležitejší. 

Komu treba venovať prvoradú pozornosť, aby sme mohli dobre zvládnuť svoj 

život. Advent nás teda učí ako treba žiť, aby sme mohli obstáť pred večným 

Sudcom, nech by prišiel kedykoľvek?  

 

                                                          (časť pastierskeho listu z dnešnej nedele) 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 2.12.2019  

6,30 rorátna sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 3.12.2019  sv. František Xaverský, kňaz 

6,30 rorátna sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 4.12.2019   

6,30 rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 5.12.2019  

6,30 rorátna sv. omša  

17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 6.12.2019      sv. Mikuláš, biskup 

6,30 rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Sobota 7.12.2019        sv. Ambróz, biskup 

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 8.12.2019    II. adventná nedeľa 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

17,00 rodinné večeradlo 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 2.12.2019 – Piatok 6.12.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 7.12.2019         

7,00 fatimská sobota + sv. omša 
 

Nedeľa 8.12.2019    II. adventná nedeľa 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 2.12.2019 – Piatok 6.12.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 7.12.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 8.12.2019    II. adventná nedeľa 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnešnými predpoludňajšími sv. omšami sa zavŕši čas misijnej duchovnej 

obnovy vo farnosti, ktorú viedli otcovia verbisti: Pavol Kruták SVD, Ján 

Kušnír SVD a Johny Ambattu SVD. Nech nimi ohlasované evanjelium 

prinesie hojné ovocie v našej farnosti! 

❑ Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary! 

❑ Nácvik jasličkovej pobožnosti s deťmi bude v utorok (3.12.) o 15,00 v kostole 

Kráľovnej pokoja. 
 

Cez advent budú v kostole Kráľovnej pokoja ranné rorátne sv. omše. Čas ostáva 

nezmenený, budú začínať o 6,30. Budeme ich sláviť iba pri svetle sviec, aby sme 

si aj týmto symbolom pripomenuli očakávaný príchod Krista, ktorý je Svetlom 

sveta. 

Pri príchode do kostola si zoberte, prosím, zo stolíka za lavicami sviecu a po sv. 

omši ju tam naspäť vráťte. 

 

❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred 

každou sv. omšou, v kostole Kráľovnej pokoja v tomto týždni večer od 17,00 do 

sv. omše.  

❑ Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa liturgicky 

prekladá z nedele 8.12. na pondelok 9.12. 

❑ Na budúcu nedeľu (8.12.) si pripomíname výročie posviacky kostola 

Kráľovnej pokoja. 

❑ V nedeľu (8.12.) bude v kostole Kráľovnej pokoja o 17,00 rodinné 

večeradlo. 

❑ Na budúcu nedeľu (8.12.) bude po sv. omši o 9,00 stretnutie s rodičmi 

prvoprijímajúcich detí. 

❑ V nedeľu (8.12.) prídu do našej farnosti veriaci z farnosti Slivník a ponúknu via-

nočné oplátky. Milodarom podporíte opravu kostola v ich obci. 

 

 



❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 – 

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 
 

 

Milí veriaci, aj v tomto roku si budete môcť zakúpiť ručne vyrobený adventný 

veniec zo živých zelených vetvičiek.  

1. decembra 2019 nedeľa 

                  - po svätej omši o 9.00 hod. 

                  - po svätej omši o 18.00 hod. 

Kúpou venca podporíte aktivity Centra pre rodinu Košice-Juh. ĎAKUJEME 
 

 

 

Milí priatelia a dobrodinci,  

          aj tento rok Vás pozývame zapojiť sa do akcie 

 

Vianočná taška sv. Vincenta 
    

Počas adventu Vás pozývame zapojiť sa do zbierky 

potravín      pre rodiny v hmotnej núdzi odkázané na 

pomoc tých, ktorí sa majú s čím rozdeliť. 

     Ak sa chcete  aj vy do tohto podujatia zapojiť, môžete 

si v kostole vyzdvihnúť tašku a  priniesť svoj potravinový dar  (napr. pašteky, cukor, 

olej, ryžu, strukoviny, ...). Môžete ho nechať v sakristii alebo priniesť k sestrám 

vincentkám na Smetanovu 6. Vaše dary potom rozdelíme a odovzdáme tým, 

o ktorých vieme, že ich potrebujú.   

      vďačné sestry vincentky 

 

❑ OZ Dobré srdce organizuje Adventný benefičný koncert pre osamelé mamičky 

v núdzi, ktorý sa uskutoční v Seminárnom kostole, Hlavná 89, v nedeľu 1.12.2019 

o 18:00 hodine. Medzi účinkujúcimi sú spevácke zbory z cirkevných základných a 

stredných škôl, MUSICA IUVENALIS, či vzácny hosť - spevák Tomáš 

Buranovský. Vstupné je dobrovoľné. Srdečne pozývame!   

❑ Mestská časť Košice – Juh každoročne pred vianočnými sviatkami organizuje 

akciu “DARUJ KILEČKO”, účelom, ktorej je vyzbierať základné potraviny pre 

rodiny a občanov v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi. Bližšie informácie sú na 

výveske. 

❑ Ste slobodný/slobodná a vo viere hľadáte životného partnera? Príďte sa 

zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí rovnako ako vy túžia vstúpiť do sviatostného 

manželstva, na zoznamovací večer - speed dating katRande, ktorý bude 10. 

decembra,  2019 o 18. hod. v DKC Veritas na Dominikánskom námestí v 

Košiciach. Podrobnejšie informácie a registračný formulár nájdete na stránke: 

katRande.org alebo na Výveska.sk 

http://www.farnostjuh.sk/

