
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      19/2020    10.5.2020 

 

V týchto dňoch viac ako inokedy sú aktuálne slová, ktoré vyslovili Izraeliti na púšti: 

„Je Pán medzi nami alebo nie?“ 

Chcel by som všetkých uistiť, že Pán je nám bližšie, ako by sme si mysleli. Nachá-

dzame sa v zajatí rôznych zákazov a reštrikcií a tento stav by sme mohli prirovnať 

k zajatiam, do ktorých sa dostával aj vyvolený národ. Zajatie bolo vždy príležitos-

ťou pre sebareflexiu, prehodnotenie života a znovuobnovenie vrúcneho vzťahu k 

Bohu, takže obdobie nešťastia sa nakoniec stalo požehnaním. Izrael sa učil takéto 

skúsenosti prečítať pohľadom Božím. Tak to môže byť aj v našom prípade, len sa 

potrebujeme k tomu veľmi intenzívne povzbudzovať.  

Osobne poznám ľudí, ktorí si práve v tomto kritickom čase uvedomili, že to je 

chvíľa, kedy môžu obetovať viac času doma pre svojich. Osobne poznám rodiny, 

ktoré sa práve v tomto čase začali doma spoločne modliť. Osobne poznám kňazov, 

ktorí tvorivo hľadajú možnosti, ako pri zachovaní všetkých obmedzení môžu zostať 

blízko pri svojich veriacich. 

Myslím, že to je jedno z najväčších posolstiev týchto dní – vyjadriť blízkosť. Hoci 

sme limitovaní možnosťou osobného kontaktu, hľadajme spôsoby, ako zostať 

blízko. Najmä starí, chorí a opustení obzvlášť potrebujú pocítiť našu blízkosť, lebo 

tento stav najviac dolieha na duševný život. Vďaka Bohu, že máme mnohé tech-

nické vymoženosti, ktoré nám to dovoľujú.  

Toto je čas prehĺbenia túžby po Bohu i po blízkosti druhých. Nádej a dôvera je 

výsadou nás kresťanov. Pomáhajme si ako vieme, povzbudzujme sa ako môžeme a 

dôverujme dobrému Bohu. A hoci sa nemôžeme spoločne stretnúť na mieste úcty 

a vďakyvzdania Bohu, nech sa na nás napĺňajú Ježišove slová o pravých ctiteľoch, 

ktorí sa klaňajú Otcovi v Duchu a pravde.   

Mons. Marek Forgáč 

košický pomocný biskup 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 11.5.2020  bl. Sára Salkházi 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Utorok 12.5.2020   

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Streda 13.5.2020  Panna Mária Fatimská 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Štvrtok 14.5.2020  sv. Matej, apoštol 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Piatok 15.5.2020   

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 16.5.2020  sv. Jána Nepomucký 

7,00 sv. omša 

16,30 sv. omša (s platnosťou na nedeľu) 

18,00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu) 
 

Nedeľa 17.5.2020   [6. veľkonočná nedeľa] 

7,00 sv. omša    (potrebná rezervácie miesta) 

9,00 sv. omša   (potrebná rezervácie miesta) 

11,00 sv. omša (maďarská)   

15,00 sv. omša vyhradená pre seniorov nad 65 rokov   

     (potrebná rezervácie miesta) 

16,30 sv. omša   (potrebná rezervácie miesta) 

18,00 sv. omša     (potrebná rezervácie miesta) 

19,30 sv. omša   (potrebná rezervácie miesta) 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého zostáva aj na nasledujúci týždeň  uzatvorený.   
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Kaplnka v nemocnici zostáva aj na nasledujúci týždeň  uzatvorená.   

 



 O Z N A M Y  
 

❑ Ďakujeme za veľkú mieru porozumenia a zodpovednosti pri rezervovaní vašej 

účasti na nedeľnej sv. omši! Na večerné sv. omše je ešte dostatok voľných miest, 

registráciu je možné využiť ešte v priebehu dopoludnia. 
 

 

Dnes so začiatkom o 16,30 bude možné sledovať online prenos svätej omše 

z farského kostola Kráľovnej pokoja na FB stránke farnosti.  
 

 

❑ Otec arcibiskup potvrdil udelenie sviatosti birmovania v našej farnosti 

v sobotu 30.5.2020 pri sv. omši o 9,00 vo farskom kostole Kráľovnej pokoja. 
 

 

Aj na budúcu nedeľu (17.5.) bude potrebná registrácia na účasť na sv. omši. 

Prebehne podobným spôsobom ako tá dnešná. 
 

 

❑ Na ranné a večerné sv. omše cez týždeň nie je potrebná rezervácia miesta. 

V kostole Kráľovnej pokoja sú graficky vyznačené miesta (v predpísaných 

dvojmetrových odstupoch), na ktoré si môžete sadnúť, prosíme striktne o ich 

rešpektovanie počas celého trvania bohoslužieb! 

❑ Počas tohto prechodného obdobia je na vstup do kostola Kráľovnej pokoja 

určený bočný vchod (z farského dvora), východ je hlavným vchodom. 

❑ Na budúcu nedeľu (17.5.) pri sv. omši o 16,30 poskytneme rodičom 

prvoprijímajúcich detí informáciu o nových termínoch a o forme slávenia 

prvého sv. prijímania v našej farnosti. Prosíme rodičov, aby sa podľa možnosti 

zaregistrovali na túto sv. omšu, prípadne aby sledovali informácie v oznamoch 

a na webstránke farnosti. 

❑ Pred sv. omšami ráno aj večer bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. 

❑ Úmysly sv. omší z kostola Zoslania Ducha Svätého a z nemocničnej kaplnky sú 

priebežne slúžené v kostole Kráľovnej pokoja. 

❑ Ďakujeme za podporu v podobe milodarov počas uplynulého týždňa!  

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

❑   V neodkladných veciach budeme 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 alebo 0910 

686 413 www.farnostjuh.sk 
 

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. 

 

 

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


REZERVOVANIE MIEST 

NA ÚČASŤ NA SV. OMŠI V NEDEĽU 17.5.2020 

 

7,00 sv. omša    (potrebná rezervácia miesta) 

9,00 sv. omša   (potrebná rezervácia miesta) 

11,00 sv. omša vyhradená pre maďarsky hovoriacich veriacich (bez rezervácie) 

15,00 sv. omša vyhradená pre seniorov nad 65 rokov    

    (potrebná rezervácia miesta) 

16,30 sv. omša   (potrebná rezervácia miesta) 

18,00 sv. omša     (potrebná rezervácia miesta) 

19,30 sv. omša   (potrebná rezervácia miesta) 

 

Registrácia je potrebná pre každého osobitne, členovia jednej rodiny však budú 

môcť sedieť v kostole vedľa seba bez povinných odstupov. Registrácia je na účasť 

na sv. omši, nie je možné vybrať si konkrétne miesto na sedenie.  
 

Miesto si bude možné rezervovať dvoma spôsobmi: 
 

I. Elektronická registrácia  

Na webstránke www.farnostjuh.sk a na FB farnosti budú vo štvrtok 

večer zverejnené linky, na ktorých sa prihlásite na vybranú sv. omšu 

vyplnením jednoduchého formulára. Obratom vám príde potvrdzujúci 

mail. Pri príchode do kostola nie je potrebné sa ním preukazovať, 

organizačná služba bude mať Vaše meno v zozname. Prosíme vypísať 

registráciu osobitne pre každého člena rodiny, ktorý príde na sv. omšu, 

v kostole budete môcť ako členovia jednej domácnosti sedieť spolu.  

 

II. Telefonická registrácia  

Pre tých veriacich, ktorí nedisponujú internetovým pripojením, 

prípadne je toto prostredie pre nich zložité, bude možnosť rezervovať 

si miesto na sv. omši na farskom telefónnom čísle 0910 686 413 

v týchto časoch: 

Sobota 16.5.2020 v čase medzi 13:00 – 16:00 

Prosíme výlučne o telefonický hovor, nie sms. V prípade, že bude 

obsadené, tak chvíľu počkajte a zavolajte znova.  

 

 

http://www.farnostjuh.sk/

