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A teraz vy, čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, 

pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať,“ vy predsa neviete, čo bude zajtra 

s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. 

Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme 

toto alebo ono.“ Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche; a každá takáto chvála je 

zlá. Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech. 

Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká 

na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. 

Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. 

Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí 

predo dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia; prorokov, 

ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste 

o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný 

a milostivý.  

Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.  

 

     Jakubov list 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 16.12.2019  

6,30 rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Utorok 17.12.2019   

6,30 rorátna sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 18.12.2019   

6,30 rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 19.12.2019  

6,30 rorátna sv. omša  

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

Piatok 20.12.2019       

6,30 rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Sobota 21.12.2019         

7,00  rorátna sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 22.12.2019    IV. adventná nedeľa 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 16.12.2019 – Piatok 20.12.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 21.12.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 22.12.2019    IV. adventná nedeľa 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša 

 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 16.12.2019 – Piatok 20.12.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 21.12.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 22.12.2019    IV. adventná nedeľa 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑   Dnes je zbierka pre potreby kostola. Pán Boh nech odmení všetkých darcov! 

❑  Ďakujeme ochotným veriacim, ktorí včera prišli pomôcť pri upratovaní kostola 

Kráľovnej pokoja a spoločných farských priestorov! 
 

 

Mestská časť Košice – Juh a Farnosť Kráľovnej pokoja 

pozývajú Vás na 
 

ADVENTNÝ KONCERT, 

ktorý sa uskutoční v pondelok 

16. decembra 2019 o 19,00 hod. 

v kostole Kráľovnej pokoja 
 

Vystúpia: Spevácky zbor Gregorián, orchester SZUŠ (Požiarnická 1) 

a Spevácky zbor sv. Cecílie 
 

 

❑  Predvianočné spovedanie chorých bude v utorok (17.12.) a v stredu (18.12.). 

Vopred sa telefonicky ozveme nahláseným chorým. 

❑   Od budúcej nedele (22.12.) si budete môcť odniesť domov betlehemské svetlo.  

❑ Do piatku sa môžete zapojiť do zbierky Vianočná taška sv. Vincenta. Trvanlivé 

potraviny môžete zaniesť priamo sestrám vincentkám (Smetanova 6, Košice) alebo 

ich môžete nechať v sakristii. 
 

Sviatosť zmierenia 
Kostol 

Kráľovnej pokoja 

Kostol 

Zoslania Ducha Svätého 

Pondelok – Piatok 6,10 – 6,30 17,00- 18,00 6,45 - 7,00 18,30 – 19,00 

Sobota 21.12.2018 --- 7,30 – 9,00 

Nedeľa 22.12.2018 14,00 – 17,00 --- 



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

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

❑  Vo štvrtok večer v kostole Kráľovnej pokoja od 17,00 – 19,00 je čas vyhradený 

na adoráciu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a príležitosť na svätú 

spoveď. V závere poklony eucharistické požehnanie predchádza spoločná 

modlitba korunky Božieho milosrdenstva.         

❑ Bohuznáma veriaca darovala pre potreby farnosti 100€. Pán Boh zaplať! 

❑  Od 6. decembra si môžete pozrieť najväčší LEGO® Betlehem  na Slovensku 

dlhý viac ako 3,5 metra. Bude v ňom: Mestečko Betlehem s jasličkami, pastieri a 

anjeli, traja králi, blízky Jeruzalem s mohutnými hradbami, mestom, palácom a 

Jeruzalemským chrámom.  MIESTO: Výstava a herňa z LEGO kociek Bricklandia 

na Hlavnej 6 v Košiciach. 
     

 
 
 

V piatok 13.12. 2019 si pápež František pripomenul 50. výročie prijatia 

kňazskej vysviacky. O pár dní neskôr, v utorok 17. decembra, oslávi aj svoje 83. 

narodeniny. Pri príležitosti výročí poslal v mene slovenských biskupov 

bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska 

Mons. Stanislav Zvolenský Svätému Otcovi Františkovi blahoželanie.  

“Ďakujeme Pánovi za dar vzácneho povolania, ktorý nasmeroval vaše kroky na 

cestu služby Cirkvi a pre dobro nesmrteľných duší. Pri tejto krásnej príležitosti vás 

chceme uistiť o našej duchovnej blízkosti a o modlitbách, ktoré denne prednášame 

za vás, v spojení so všetkými slovenskými katolikmi," píše arcibiskup Zvolenský.  

Jorge Mario Bergoglio (pápež František) bol vysvätený za kňaza na liturgickú 

spomienku svätej Lucie (13. decembra 1969). Jedenásť rokov po svojom vstupe do 

noviciátu jezuitov ho vysvätil arcibiskup argentínskej Cordoby Mons. Ramon José 

Castellano.  
 

http://www.farnostjuh.sk/

