
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                21/2020     24.5.2020 

                                                  

Posolstvo Svätého Otca Františka na 54. svetový deň spoločenských ko-

munikačných prostriedkov 

                 „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“  

                                                                                                            (Ex 10,2).  

 

Človek je rozprávačom. Už od detstva máme hlad po príbehoch rovnako ako máme 

hlad po jedle. Príbehy ovplyvňujú náš život, aj keď nie sme si toho vedomí, či už 

sú vo forme rozprávok, románov, filmov, piesní, správ.... Často rozhodujeme o tom, 

čo je správne a čo nesprávne na základe postáv a príbehov, ktoré sme si osvojili. 

Príbehy nás ovplyvňujú, formujú naše presvedčenia a naše postoje, môžu nám 

pomôcť pochopiť a vypovedať, kto sme. 
 

 Človek nie je len jedinou bytosťou, ktorá potrebuje šaty, aby zakryla vlastnú 

zraniteľnosť (porov. Gn 3, 21), ale je tiež jediný, kto potrebuje rozprávať, „obliecť 

sa“ do príbehu, aby si zachoval život. Netkáme len šaty, ale aj príbehy: ľudská 

schopnosť „tkať“ totiž vytvára jednak textílie, jednak texty. Príbehy každej doby 

majú spoločnú osnovu: ich štruktúra predpokladá existenciu „hrdinov“, aj hrdinov 

všedného dňa, ktorí pri nasledovaní svojho sna čelia ťažkým situáciám, bojujú proti 

zlu, poháňaní silou, ktorá ich robí odvážnymi –  silou lásky. Keď sa ponoríme do 

príbehov, dokážeme znovu nájsť hrdinskú motiváciu, aby sme mohli čeliť výzvam 

života. 
 

Sám Ježiš nerozprával o Bohu abstraktne, ale v podobenstvách, v krátkych príbe-

hoch z každodenného života. Tu sa život stáva príbehom a príbeh sa zasa pre po-

slucháča stáva životom: príbeh sa stáva súčasťou života tých, čo ho počúvajú a 

premieňa ich. 
 

Kristov príbeh nie je nejakým dedičstvom minulosti; je naším, stále aktuálnym prí-

behom. Ukazuje nám, že Bohu tak záležalo na človeku, na našom tele, našich deji-

nách, že sa sám stal človekom, telom a dejinami. Hovorí nám, že neexistujú nevý-

znamné alebo malé ľudské príbehy. Odkedy sa Boh stal príbehom, každý ľudský 

príbeh je v istom zmysle božským príbehom. V dejinách každého človeka Otec 

znovu vidí príbeh svojho Syna, ktorý zostúpil na zem. Každý ľudský príbeh má 

neodňateľnú hodnotu. Preto si ľudstvo zaslúži príbehy na jeho úrovni, na tej zá-

vratne vysokej a fascinujúcej úrovni, na ktorú ho Ježiš pozdvihol. 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 25.5.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 26.5.2020 sv. Filip Neri, kňaz 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 27.5.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 28.5.2020   

6,30 sv. omša   

17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 29.5.2020  

6,30 sv. omša 

16,30 sv. omša s deťmi 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 30.5.2020    

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša s udelením sviatosti birmovania 

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

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

Nedeľa 31.5.2020   ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

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 25.5.2020 – Piatok 29.5.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

 



Sobota 30.5.2020         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 31.5.2020  ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (odpustová slávnosť) 

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  
 

❑ Dnes je zbierka na katolícke masmédiá (rádio Lumen, TV Lux). 

❑ V sobotu (30.5.) pri sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja udelí otec 

biskup Marek Forgáč sviatosť birmovania. Miesta v kostole budú pri tejto sv. omši 

vyhradené pre birmovancov a ich najbližších príbuzných. Príležitosť prijať sviatosť 

zmierenia bude pred rannými aj večernými sv. omšami cez týždeň a pre 

birmovancov osobitne vo štvrtok v čase 17,00 – 18,30. 

❑ V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom je prosba za 

jednotu kresťanov a za duchovné povolania. 

❑  Odpustovú slávnosť v kostole Zoslania Ducha Svätého na budúcu nedeľu 

budeme sláviť pri každej sv. omši. 

❑ Bohuznáma veriaca prispela milodarom 50€. Na účet farnosti prispeli:  100€ 

H., 50€. B., 25€ N., 50€ S., 50€ S., 10€ V., 50€ K. Účet farnosti Kráľovnej pokoja: 

IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

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

sledovať online na FB stránke farnosti.  

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

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

REZERVOVANIE MIEST NA ÚČASŤ NA SV. OMŠI V NEDEĽU 31.5.2020 

Aj na budúcu nedeľu ostáva povinnost rezervovať si miesto na účast na nedeľnej 

sv. omši. Počas týždňa nie je povinnost rezervácie, ale ak by z akýchkoľvek 

príčín presiahol počet účastníkov na bohoslužbe počet vyznačených miest, 

prosím, aby ste zostali vonku! 

Elektronická registrácia Na webstránke www.farnostjuh.sk a na FB farnosti budú 

vo štvrtok 28.5. od 19:00 zverejnené linky, na ktorých sa prihlásite.  

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 sobotu 

30.5.2020 v čase medzi 13:00 – 16:00 

http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/


Prvé sv. prijímanie vo farnosti Kráľovnej pokoja 
 

Prvé sv. prijímanie sa v našej farnosti uskutoční v menších skupinách v nových 

termínoch v mesiacoch jún/júl. Všetky slávenia budú v sobotu predpoludním. Prvá 

sv. spoveď bude v ten istý deň ako prvé sv. prijímanie. Rozdelenie detí na jednotlivé 

termíny už bolo oznámené rodičom.  
 

Príprava na prvé sv. prijímanie bude prebiehať pri sv. omšiach každý piatok 

o 16,30. Tieto sv. omše budú vyhradené pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov.  
 

Organizačné stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí bude na budúcu 

nedeľu (31.5.) po sv. omši o 16,30 v kostole Kráľovnej pokoja. 

 

PRVÝ TERMÍN sobota 20.6.2020 

Prvá skupina 

8:30 prvá sviatosť zmierenia 

9:00 sv. omša a prvé sv. prijímanie 
 

Druhá skupina 

10:30 prvá sviatosť zmierenia 

11:00 sv. omša a prvé sv. prijímanie 

 

DRUHÝ TERMÍN sobota 27.6.2020  

Prvá skupina 

8:30 prvá sviatosť zmierenia 

9:00 sv. omša a prvé sv. prijímanie 
 

Druhá skupina 

10:30 prvá sviatosť zmierenia 

11:00 sv. omša a prvé sv. prijímanie 

 

TRETÍ TERMÍN sobota 4.7.2020 

Prvá skupina 

8:30 prvá sviatosť zmierenia 

9:00 sv. omša a prvé sv. prijímanie 
 

Druhá skupina 

10:30 prvá sviatosť zmierenia 

11:00 sv. omša a prvé sv. prijímanie 

 

Pre komunikáciu týkajúcu sa prípravy na prvé sv. prijímanie budeme využívať 

výlučne oznamy vo farnosti, nie školské portály.  

 


