
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                20/2020      17.5.2020 

 

Tešiteľ a svet  

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa 

Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať,  

lebo ho nevidí, ani nepozná.    (Jn14,16) 
 

Zdá sa, že naša múdrosť nestačí. Avšak to nie mne sa zdá... 

Nestačí, ak sa múdrosť riadi pravidlami sveta, čo samozrejme, pre tento svet môže 

byť tak akurát, ale pre nebo... to sotva. 

Veď nebolo múdre, aby šiel Abrahám na vrch Moria a obetoval tam syna. Ale ináč 

by nepoznal, že Boh svoje prisľúbenie plní. 

Nebolo múdre, aby sa Jakub rozhodol vrátiť domov a ukázal sa svojmu 

podvedenému bratovi na oči. Ale ináč by sa nestretol s Bohom a nedostal od neho 

požehnanie. 

Nebolo múdre, aby Jozef rozprával o svojich snoch bratom, rovnako ako nebolo 

múdre, keď ho potom oni predali do otroctva. Ale ináč by Izrael a jeho rodina 

pomreli od hladu. 

Nebolo múdre, aby sa Mojžiš vracal do Egypta, keď odtiaľto utiekol ako vrah. Ale 

ináč by boli židia v Egypte dodnes. 

Nebolo múdre, aby Samuel pomazal najslabšieho a najmenšieho z bratov za kráľa. 

Ale ináč by Izrael nepoznal najväčšieho zo svojich kráľov, Dávida. 

Nebolo múdre, aby Ester predstúpila bez pozvania pred kráľa, čo sa trestalo 

smrťou. Ale ináč by klamstvá zničili národ Hebrejov. 

Nebolo múdre, aby Gedeon rozpustil svoju armádu a šiel bez nej do boja. Ale ináč 

by nevideli, že to Boh bojuje po ich boku.  

Nebolo múdre, aby dovolili Pavlovi, ktorý dovtedy prenasledoval kresťanov, hlásať 

evanjelium. Ale ináč by nám dnes chýbala teológia Pavla. 

Nebolo to múdre. A ja by som to Abrahámovi, Mojžišovi, aj Gedeonovi povedal. 

Nebolo múdre... pre nás, pre svet... ale ináč...  

No... Boh je ináč múdry. 

Ľudské pravidlá a princípy zavše nestačia, lebo ľudské bolo a vždy bude chrobačné. 

Zastreté pýchou, lakomstvom a závisťou. Ovplyvnené egoizmom, náladami a emó-

ciami. 

Práve preto potrebujú siroty Tešiteľa. Potrebujú Ducha pravdy, ktorého múdrosť 

prevyšuje všetky ľudské rozumy, prevyšuje svet...  

Vladko Štefanič 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 18.5.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 19.5.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 20.5.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 21.5.2020  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Piatok 22.5.2020  

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 23.5.2020    

7,00 sv. omša 

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

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

Nedeľa 24.5.2020   [7. veľkonočná nedeľa] 

7,00 sv. omša    (potrebná rezervácia miesta) 

9,00 sv. omša   (potrebná rezervácia miesta) 

11,00 sv. omša (maďarská)  (potrebná rezervácia miesta) 

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) 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 18.5.2020 – Streda 20.5.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Štvrtok 21.5.2020  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 



Piatok 22.5.2020   

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 23.5.2020         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 24.5.2020   [7. veľkonočná nedeľa] 

8,00 sv. omša   (potrebná rezervácia miesta) 

9,30 sv. omša   (potrebná rezervácia miesta) 

19,00 sv. omša   (potrebná rezervácia miesta) 
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Kaplnka v nemocnici zostáva aj na nasledujúci týždeň  uzatvorená.   
 

O Z N A M Y  
 

❑  Od pondelka bude obnovené slávenie sv. omší aj v kostole Zoslania Ducha 

Svätého, tak ako je to uvedené v programe. Aj tam budú platiť obmedzenia v počte 

zúčastnených na sv. omši, dezinfekcia rúk pri vstupe a povinnost nosiť rúško. Na 

nedeľnú sv. omšu bude takisto potrebná registrácia. 

❑ Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami za 

požehnanie úrody. 

❑ Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Na sv. omše (sú uvedené 

v programe) nebudeme dávať registrácie. Po obsadení miest v kostole poprosíme 

ostatných, aby ostali pri kostole. 

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

V kostole Kráľovnej pokoja a aj v kostole Zoslania Ducha Svätého sú graficky 

vyznačené miesta, na ktoré si môžete sadnúť.  

❑ Pridajme do našich modlitieb prosbu za birmovancov z našej farnosti! 

❑ Úmysly sv. omší budú od pondelka slúžené aj v kostole Zoslania Ducha Svätého 

podľa dohodnutých termínov. 

❑ Ďakujeme za podporu v podobe milodarov počas uplynulého týždňa!  

Bohuznáma veriaca prispela milodarom 50€, ďalšia milodarom 100€, komunita 

prispela milodarom 200€. Na účet farnosti prispeli: 25€ S., 50€ Š, 20€ S., 100€ M.  

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

❑ Prenos dnešnej sv. omše o 9:00 z farského kostola Kráľovnej pokoja bude 

možné sledovať online na FB stránke farnosti.  

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá (rádio Lumen, TV 

Lux). 

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

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

http://www.farnostjuh.sk/


REZERVOVANIE MIEST 

NA ÚČASŤ NA SV. OMŠI V NEDEĽU 24.5.2020 

Kostol Kráľovnej pokoja 

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) 

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého 

8,00 sv. omša   (potrebná rezervácia miesta) 

9,30 sv. omša      (potrebná rezervácia miesta) 

19,00 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 

21.5. od 19:00 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 23.5.2020 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/

