
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      14/2020    5.4.2020 

 

Drahí veriaci,  
 

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať 

doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc 

zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše.  

Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného 

a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých 

najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, láskou, 

starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí 

rodičia, príbuzní a priatelia.  
 

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery 

a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po 

tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda 

infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, zdravotníci, 

ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí 

prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, 

nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu 

zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy 

priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas pre 

svedectvo našej kňazskej viery a lásky.  
 

Všetkým na silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore 

a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu s 

Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk 

Eucharistického Krista, aby požehnal druhým.  

Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred 

Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, 

vyprosovať, modlitbou sprevádzať jeden druhého. Zvolávajme na seba Božie 

požehnanie. Myslime tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná 

konkrétna pomoc. Teraz je naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú 

službu.  
 

Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú vieru 

a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami.  

 

arcibiskup Bernard Bober 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 6.4.2020  

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase 17:00 – 19:00 

V nevyhnutných prípadoch možno v kostole o 18:00 prijať sviatosť zmierenia 
 

Utorok 7.4.2020   

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase 17:00 – 19:00 

V nevyhnutných prípadoch možno v kostole o 18:00 prijať sviatosť zmierenia 
 

Streda 8.4.2020   

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase 17:00 – 19:00 

V nevyhnutných prípadoch možno v kostole o 18:00 prijať sviatosť zmierenia 
 

Zelený štvrtok 9.4.2020  

Kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej Sviatosti v čase 17:00 – 19:00 

19,00 sv. omša (bez účasti ľudí) 

Priame televízne prenosy: 18:00 Dóm sv. Alžbety v Košiciach  www.telke.sk 

                                           18:00 Vatikán www.tvlux.sk TV Lux 
 

Veľký piatok 10.4.2020  

15,00 veľkopiatkové obrady (bez účasti ľudí) 

Kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej Sviatosti v čase 17:00 – 22:00 

Priame televízne prenosy: 15:00 Dóm sv. Alžbety v Košiciach  www.telke.sk 

                                           18:00 Vatikán www.tvlux.sk TV Lux 
 

Biela sobota 11.4.2020         

Kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej Sviatosti v čase 7:00 – 17:00 

19,30 veľkonočná vigília (bez účasti ľudí) 

Priame televízne prenosy: 19:30 Dóm sv. Alžbety v Košiciach  www.telke.sk 

                                           21:00 Vatikán www.tvlux.sk TV Lux 
 

Veľkonočná nedeľa 12.4.2020    

Kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej Sviatosti v čase 7:00 – 10:00 

10,00 sv. omša (bez účasti ľudí) 

 

Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. 

omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši 

a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania. 
 

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.  

http://www.telke.sk/
http://www.tvlux.sk/
http://www.telke.sk/
http://www.tvlux.sk/
http://www.telke.sk/
http://www.tvlux.sk/


Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 6.4.2020  

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase 7:00 – 9:00 

V nevyhnutných prípadoch možno v kostole o 8:00 prijať sviatosť zmierenia 
 

Utorok 7.4.2020   

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase 7:00 – 9:00 

V nevyhnutných prípadoch možno v kostole o 8:00 prijať sviatosť zmierenia 
 

Streda 8.4.2020   

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase 7:00 – 9:00 

V nevyhnutných prípadoch možno v kostole o 8:00 prijať sviatosť zmierenia 
 

Zelený štvrtok 9.4.2020  

--- 
 

Veľký piatok 10.4.2020  

--- 
 

Biela sobota 11.4.2020         

--- 
 

Veľkonočná nedeľa 12.4.2020    

Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v čase 7:00 – 9:00 

 

 O Z N A M Y  
 

❑ 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.  

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

odstup. Použite dostupné hygienické pomôcky. 

❑ Počas veľkonočného trojdnia budú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

slávené obrady bez účasti ľudu, duchovne sa pridajte v modlitbe! 

❑ Počas veľkonočného trojdnia neplánujeme priamy prenos bohoslužieb z kostola 

Kráľovnej pokoja. Na osobnú modlitbu bude náš kostol otvorený a prenos 

bohoslužieb je zabezpečený z košickej katedrály. 

❑ Počas veľkonočného trojdnia nebude kostol Zoslania Ducha Svätého otvorený 

ani na osobnú modlitbu, keďže je kapacitne menší a je tak zložité garantovať 

potrebné hygienické odstupy v prípade, že by prišlo na adoráciu viacero ľudí. Počas 

uvedených dní je možnosť navštíviť farský kostol Kráľovnej pokoja, tak ako je to 

uvedené v programe. 

 



❑ Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých jedál! 

Tradícia káže aj sobotu naplniť modlitbou a striedmosťou.  

❑ Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa zvykne v našich kostoloch konať pri Božom 

hrobe sa z rozhodnutia Kongregácie pre východné cirkvi presúva na nedeľu 13. 

septembra 2020. 

❑ Požehnanie veľkonočných  jedál v kostole nebude. Odporúčame spoločnú 

modlitbu a domácu liturgiu. Text požehnania nájdete vytlačený v kostole (belasý 

papier A5) a na webstránke farnosti. 

❑ 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! 

❑  Prvé sv. prijímania a udelenie sviatosti birmovania, ktoré mali byť v našej 

farnosti v apríli a máji, sú posunuté na iný termín. Po uvoľnení mimoriadnych opat-

rení budeme hľadať náhradné termíny.  

❑  V prípade udelenia krstu a prijatia sviatostného manželstva sa informujte 

v našej farskej kancelárii. 

❑ Výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole Kráľovnej pokoja je tesne 

pred dokončením. S vďakou Pánu Bohu, že sa darí v prácach pokračovať aj 

v zložitých okolnostiach! 

❑ Ak by ste sa rozhodli aj v tomto čase podporiť prevádzku našich kostolov 

svojim milodarom, tak budeme vďační! Môžete tak urobiť zaužívaným spôsobom 

– vhodením milodaru do pokladničky v kostole alebo jednorázovým či trvalým 

príkazom previesť zvolenú výšku milodaru priamo na účet farnosti. Ďakujeme za 

podporu! Pán Boh nech odmení darcov! 

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

❑   V neodkladných veciach budeme pre vás k dispozícii vo farskej kancelárii 

v pondelok – stredu v čase 15,00 –17,00. Môžete využiť aj mailový kontakt 

farnost.juh@gmail.com. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   

www.farnostjuh.sk 
 

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ 

(je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie 

smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, 

len čo to bude možné“      (Katechizmus, 1452). 
 

V týchto dňoch je pre mnohých nemožné prijať sviatosť zmierenia napriek ich 

túžbe po tejto sviatosti. Je potrebné pousilovať si vzbudiť dokonalú ľútosť. Ako by 

to bolo možné urobiť? Priprav sa spytovaním svedomia a ľútosťou nad hriechmi. 

Potom, najlepšie pred krížom, začni svoju osobnú modlitbu. Najprv v nej vyslov 

vlastné slová ľútosti. Môžeš v srdci pridať vyznanie svojich hriechov. Pomenuj ich 

konkrétne, nezovšeobecňuj ani nezľahčuj. Za tým môžeš predniesť modlitbu 

ľútosti. V závere pridaj modlitbu chvály a vďaky. 

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

