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- Strážnik, koľko ešte zostáva z noci, strážnik, koľko z noci uplynulo? -  

 Strážnik hovorí: - Prichádza ráno, ale ešte je noc. – 

                                                                                    prorok Izaíáš 

 

Proroci mali v dejinách dve dôležité úlohy. Tou prvou bolo napomínať ľud, volať 

ho k pokániu, k zmene života. Zlomové udalosti boli vždy časom prorokov. Tou 

druhou, nemenej dôležitou prorockou úlohou, bolo povzbudzovať ľud, prinášať 

mu útechu a nádej! Nie v utešovaní, že všetko bude tak ako bolo predtým, ale 

v novej ceste, po ktorej je potrebné s odvahou kráčať dopredu. 

Prorocky nad nami zaznieva počas týchto dní jedno i druhé. Konajme pokánie 

v svätom čase pôstu, obráťme sa k Bohu a Boh sa obráti k nám, neskryje pred 

nami svoju tvár. V duchu a v pravde prinášajme obetu Otcovi, kým nastane čas, 

že ju budeme môcť aj spoločne prinášať v liturgii. A buďme aj  ľuďmi útechy! 

Nepozerajme len na svoje obmedzenia, či straty. Počas týchto dní nám Boh otvoril 

oči pre vďaku za mnohé skutočnosti. On nie je ďaleko od nikoho z nás! 

Dnešná, nedeľná svätá omša, aj keď bez spoločného slávenia, bude obetovaná za 

celú farnosť, aby sme pochopili znamenia čias a aby sme z toho neboli viac 

vystrašení, ale viac veriaci. Prinášajme ovocie pokánia a s nádejou kráčajme 

ďalej! 

                                                                                                 Miroslav, farár 
 

 

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! 
 

Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase:  
 

pondelok – sobota 17:00 – 19:00  

nedeľa 7:00 – 10:00  

 

V kostole aktuálne prebieha rekonštrukcia, vo svätyni sa nachádza lešenie a sú tu 

aj ďalšie obmedzenia, ďakujeme za porozumenie! 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.  

 

V nevyhnutných prípadoch možno prijať v tomto prvopiatkovom týždni 

sviatosť zmierenia: 
 

pondelok – piatok o 18:00 

 

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

Použite dostupné hygienické pomôcky. 

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase:  
 

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.  

 

V nevyhnutných prípadoch možno prijať v tomto prvopiatkovom týždni 

sviatosť zmierenia: 
 

pondelok – piatok o 8:00 
 

 

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  
 

❑   Stále sme pre vás k dispozícii vo farskej kancelárii 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 

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

