
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh           3/2020      19.1.2020 

 

NEOBYČAJNÁ LÁSKAVOSŤ 

(pieseň v týždni modlitieb za jednotu kresťanov) 
 

Zapáľ oheň, vystavaj vatru 

V srdciach ľudí, mladých i starých. 

Zapáľ oheň, vystavaj vatru, 

stmieva sa, začína byť chladno! 
 

Nestoj tam len tak,  

ale ukáž im, že ti na nich záleží. 

Nestoj tam len tak,  

ale choď do sveta a podeľ sa. 

Nestoj tam len tak, 

ale choď a slúž ľuďom tohto sveta. 
 

A ľudia tohto sveta  

možno jedného dňa budú spievať s radosťou  

o láske, ktorú im prejavili v Ježišovom mene. 
 

Prejavili nám neobyčajnú láskavosť, 

ukázali nám, že im na nás naozaj záležalo. 

Prejavili nám neobyčajnú láskavosť, 

V každom čase a na každom mieste. 

Prejavili nám neobyčajnú láskavosť, 

podali nám pomocnú ruku. 
 

Do jeho lásky sme boli ponorení, 

v jeho milosti sme našli našu silu, 

v jeho zmilovaní sme našli zdroj posilnenia. 

Prejavil nám neobyčajnú láskavosť, 

ukázal nám, že mu na nás naozaj záležalo. 

Prejavil nám neobyčajnú láskavosť, 

V každom čase a na každom mieste, 

aby sme my mohli prejaviť neobyčajnú láskavosť, 

a podať pomocnú ruku, 

prejaviť neobyčajnú láskavosť 

v každej jednej krajine. 



 

Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 20.1.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 21.1.2020 sv. Agnesa, panna a mučenica 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 22.1.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 23.1.2020   

6,30 sv. omša  

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

Piatok 24.1.2020 sv. Anton, opát 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 25.1.2020   Obrátenie sv. Pavla apoštola 

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 26.1.2020   [3. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 20.1.2020 – Piatok 24.1.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 25.1.2020         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 26.1.2020   [3. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 20.1.2020 – Piatok 24.1.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 25.1.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 26.1.2020   [3. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Informácie o hospodárení farnosti za rok 2019 budú prednesené dnes pri sv. 

omši o 7,00 a o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. Tá istá informácia zaznie 

v kostole Zoslania Ducha Svätého na budúcu  nedeľu (26.1.) pri sv. omši o 9,30. 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu Katolíckej univerzity. 
 

 

Centrum pre rodinu Košice - Juh pozýva všetkých na spoločné korčuľovanie 

na budúcu sobotu 15.1.2020 v Aréne Sršňov od 12.30 - 13.30 hod. Všetky 

informácie Vám poskytne Tomáš Rybárik 0907238466, tiež Vám ich radi 

poskytneme v Centre pre rodinu, alebo cez náš mail: centrum.juh@gmail.com 
 

 

❑ Ponúkame časopis Verbum. Cena: 5€, k dispozícii je v sakristii.  

❑ Na výveske nájdete viacero plagátov s pozvánkami na podujatia v rámci Košíc. 

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

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

Ekumenická bohoslužba slova v rámci Týždňa  modlitieb za jednotu kresťanov sa 

uskutoční v pondelok 20.1.2020 

o 18:00 hod. v Historickej 

radnici na Hlavnej ulici  v 

Košiciach. Hlavným 

celebrantom a kazateľom tejto 

ekumenickej bohoslužby bude 

protosynkel Gréckokatolíckej 

eparchie v Košiciach, 

archimandrita Jaroslav Lajčiak. 

Vstup na toto spoločné slávenie 

je voľný.  

 

Ekumenická charta 

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


Smernice pre rozvoj spolupráce medzi cirkvami v Európe 
 

V súlade s evanjeliom Ježiša Krista, so svedectvom Svätého písma a s obsahom 

ekumenického Nicejsko-carihradského vyznania viery (z r. 381) veríme v 

trojjediného Boha: Otca i Syna, i Ducha Svätého. Keďže v tomto Kréde 

vyznávame, že Cirkev je „jedna, svätá, všeobecná, apoštolská , naša nevyhnutná 

ekumenická úloha spočíva vo zviditeľňovaní tejto jednoty, ktorá je vždy darom 

Ducha.  
 

Základné rozdiely vo viere ešte bránia tejto viditeľnej jednote. Jestvujú rozličné 

predstavy, najmä pokiaľ ide o Cirkev a jej jednotu, o sviatosti a úrady. S tým sa 

nemožno zmieriť. Ježiš Kristus nám na kríži zjavil svoju lásku a tajomstvo 

zmierenia; ako jeho nasledovníci chceme urobiť všetko, aby sa prekonali problémy 

a prekážky, ktoré ešte rozdeľujú cirkvi. 
 

Zaväzujeme sa: 

– v Duchu Svätom sa snažiť o viditeľnú jednotu Cirkvi Ježiša Krista v jedinej viere, 

ktorá okrem spoločného svedectva a služby nachádza svoje vyjadrenie aj vo 

vzájomnom uznávaní krstu a v eucharistickom spoločenstve 

– spolupracovať na všetkých úrovniach cirkevného života, kde sú na to 

predpoklady a kde tomu nebránia dôvody viery alebo dôležitejšie ciele 

– modliť sa jedni za druhých a za jednotu kresťanov 

– postupovať smerom k cieľu, ktorým je eucharistické spoločenstvo 

– opätovne sa snažiť o dialóg na kontroverzné témy, najmä v otázkach viery a etiky, 

kde hrozí nebezpečenstvo rozdelenia, a spoločne diskutovať o týchto problémoch 

vo svetle evanjelia 

– navzájom sa informovať o obsahu a cieľoch našej sociálnej zodpovednosti, a 

pokiaľ možno spoločne obhajovať záujmy a koncepcie cirkví pred svetskými 

európskymi inštitúciami 

– brániť základné hodnoty proti všetkým útokom 

– odolávať akémukoľvek pokušeniu zneužiť Cirkev na etnické alebo 

nacionalistické ciele 

– ďalej rozvíjať spôsob života, ktorý kladie dôraz na zodpovedajúcu a trvalú kvalitu 

života, v protiklade k nadvláde ekonomických a konzumných tlakov 

– podporovať cirkevné organizácie zaoberajúce sa životným prostredím a siete 

ekumenických inštitúcií v ich úsilí o zachovanie stvorenia 

– postaviť sa proti všetkým formám antisemitizmu a antijudaizmu v cirkvi a v 

spoločnosti 

– spolupracovať s moslimami v otázkach spoločného záujmu 

 

(Celý text Charty nájdete na www.kbs.sk) 

 


