
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      11/2020    15.3.2020 

 

Aktivita pre deti na dnešnú nedeľu 

(Pokračujeme v pôstnej aktivite so Svätým Písmom. Vyplnený zvitok s dnešnou 

úlohou si zatiaľ nechajte doma, prinesiete ho do kostola, keď budú pokračovať 

sväté omše) 

 

3. Pôstna nedeľa: Jn 4, 5-42 Spasiteľ sveta sa zjavil Samaritánom 

• úloha: vyrob si vlastný zvitok /kancelársky papier A4 po šírke/, napíš sú-

radnice, názov príbehu, vylúšti krížovku – studňu, nalep ju na zvitok a 

nakresli Ježiša z jednej strany studne a svoju rodinu z druhej strany 

studne, alebo nalep obrázok Ježiša a fotografiu svojej rodiny a pomodli 

sa s rodičmi za vašu rodinu 

• na druhú stranu zvitku napíš svoje Meno, Priezvisko a školu 

 

BOŽÍ DAR, JAKUB, JEŽIŠ, KLAŇAŤ, NAPIŤ, PANE, POLUDNIE, 

POZEMOK, PRAVDA, SADOL, SAMARITÁNKA, SMÄDNÝ, VEDRO, 

VODA, ŽIVOT, DŽBÁN, HODINA, KLAŇAŤ, KRISTUS, ODMENA, 

OTEC, POKRM, PROROK,  SAMARITÁNI, SLOVO, SPASITEĽ 

SVETA, SPÁSA, UVERILO, VRCH, VŠETKO, ZAVOLAJ, ZOSTAL, 

ZVESTUJE, ŽENA 

 

 

Samaritánka sa pri studni rozprávala s Ježišom. Okrem iného mu povedala: 

„Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus.“ Ježiš jej povedal:  

 

 

„.................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................“  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  a  Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Všetky bohoslužby sú až do odvolania situácie zrušené. Týka sa to aj nedeľných 

bohoslužieb, krížových ciest a ostatných slávení v našich kostoloch a kaplnkách. 

Úmysly svätých omší dohodnuté na daný deň sú individuálne odslúžené kňazmi 

bez účasti veriacich. Duchovne sa pridajte modlitbou v deň, keď je obetovaná sv. 

omša na váš úmysel! 

 

Kostoly budú otvorené na individuálnu modlitbu v týchto časoch:  
 

Kostol Kráľovnej pokoja  

pondelok – sobota 17:00 – 19:00  

nedeľa 7:00 – 10:00  

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  

pondelok – sobota 7:00 – 9:00  

nedeľa 7:00 – 10:00  

 

Prosím, aby ste prísne a dôsledne dodržiavali hygienické pravidlá! Nesadajte si 

blízko k iným ľuďom, ktorí sa prišli v danom čase tiež pomodliť. Zachovajte tichú, 

osobnú modlitbu.  

 

Príležitosť prijať sviatosť zmierenia: 
 

Kostol Kráľovnej pokoja  

pondelok – piatok o 18:00 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  

pondelok – piatok  o 8:00 

 

K sviatosti zmierenia pristupujte jednotlivo. Nestojte v rade. Zachovajte odstup. 

Použite dostupné hygienické pomôcky. Po prijatí sviatosti zmierenia nie je sväté 

prijímanie.  

 
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  

 

Kaplnka je do odvolania uzavretá, nie je prístupná ani na individuálnu 

modlitbu. Duchovnú službu v nemocnici podľa možností zabezpečuje kňaz na 

telefónnom čísle 0908 600 095.  

 



 O Z N A M Y  
 

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

17,00. Môžete využiť aj mailový kontakt farnost.juh@gmail.com. Telefonický 

kontakt:  055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 

❑   Nateraz nezapisujeme úmysly sv. omší na ďalšie obdobie! 

❑   Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
 

Nedeľná svätá omša 

Viaceré televízne kanály a internetové linky ponúkajú dnes priamy prenos svätej 

omše. Spojte to s domácou liturgiou. Urobte si aj doma nedeľnú slávnosť. Prenos 

svätej omše nech sa u vás doma stane čímsi iným ako iba pozeraním televízie. 

Zažnite si sviecu, vyhraďte si čas, nerobte vtedy nijaké iné práce, nevarte, nejedzte 

súčasne so sledovaním prenosu. V domácnosti nemusíte vstávať či kľakať, tak ako 

pri nedeľnej svätej omši v kostole, ale vaše sedenie nech je vyjadrením pozornej 

účasti. Odložte počas času svätej omše mobil z vášho dosahu. Ak sledujete prenos 

svätej omše na internete, nech je to vaša jediná aktivita a jediné otvorené okno. Je 

veľmi dobré, ak si dopredu viete pozrieť texty čítaní zo Svätého Písma. Vaša účasť 

tak bude osobnejšia a pozornejšia. Aj takúto sprostredkovanú svätú omšu môžete 

obetovať na nejaký úmysel. Pripravte si ho a vložte ho v osobnej modlitbe do 

spoločných modlitieb veriacich. V rodinách s deťmi si môžete vopred pripraviť 

takýto úmysel alebo spoločnú prosbu. Ak to viete a zvládnete, môžete si po svätej 

omši zaspievať aj nejakú pieseň. Ste spoločenstvo veriacich, patrí to k nedeli. 

Tieto dni plynú v takom zvláštnom tempe, rozlíšte ich aj zachovaním nedele ako 

sviatočného dňa. Patrí Bohu, v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme. Vytvorte jednotu 

aj spoločnou modlitbou pred nedeľným obedom a po ňom.  

 

14 zastavení krížovej cesty 
Spoločná pobožnosť krížovej cesty cez ďalších 14 dní nebude možná a tak je tu 

ponuka pre každého z nás pomodliť sa krížovú cestu v rámci osobnej modlitby. 

A možno aj čosi iné: Napísať k niektorému zo zastavení (alebo k všetkým) svoju 

vlastnú meditáciu/úvahu/zamyslenie/svedectvo. Skúste to! Možno nastal čas 

podeliť sa, darovať do spoločného aj časť svojej cesty viery. Text môžete poslať na 

mail regina.pacis.via@gmail.com. Stačí, ak sa pod text podpíšete svojim 

skutočným krstným alebo birmovným menom, uvediete aj vek a stav (napr.: 

Michal, 34 r., ženatý). Texty od viacerých z vás v podobe básní alebo krátkych úvah 

som už čítal alebo počul. Majú svoju hĺbku i hodnotu a bolo by dobré podeliť sa 

s nimi práve počas týchto dní!  

                                                                                         Miroslav Gira, farár 
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