
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                        40/2020    4.10.2020 

 

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár 

vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju 

prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal 

k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci 

jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova 

poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon 

k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale 

keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho 

dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán 

vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí 

a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ 

Mt 21,33-43 
 

Ľudia sú nerozumní, neláskaví a sebeckí…, 

ale aj tak ich miluj. 
 

Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých, postranných pohnútok…, 

ale aj tak rob dobre. 
 

Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov a skutočných nepriateľov…, 

ale aj tak buď úspešný. 
 

Na dobro, ktoré konáš sa zajtra zabudne…, 

ale aj tak rob dobro. 
 

Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľným…, 

ale aj tak buď čestný a úprimný. 
 

Čo si celé roky budoval, môže sa za jednu noc zrútiť…, 

ale aj tak buduj. 
 

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš…, 

ale aj tak pomáhaj ľuďom. 
 

Daj svetu to najlepšie čo máš a udrú ťa po tvári…, 

ale aj tak daj svetu to najlepšie čo máš. 

Amen. 

 
                                                        z angl. originálu: WILLOUGHBY Robert & CARR Elaine: What’s God like? 



 

Otcovia biskupi udelili od 1.10.2020 do odvolania dišpenz od účasti na 

nedeľnej svätej omši, ktorý platí pre všetkých veriacich. Viaceré televízne 

a rozhlasové stanice ponúkajú priame prenosy nedeľných sv. omší. 

Buďme vďační, že aspoň v limitovanom počte sa môžeme spoločne stretávať pri 

slávení svätých omší!  
 

 

Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 5.10.2020 sv. Faustíny Kowalskej, panny 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 
 

Utorok 6.10.2020  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 
 

Streda 7.10.2020  Ružencovej Panny Márie 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 
 

Štvrtok 8.10.2020      

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

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

Piatok 9.10.2020  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

(upratovanie po sv. omši – skupina Nodam) 
 

Sobota 10.10.2020    

7,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

18,00 sv. omša   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

 
 

Nedeľa 11.10.2020   [28. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

8,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk)  

9,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

10,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša (maďarská)  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

16,30 sv. omša (prvoprijímajúce deti) s online prenosom na FB a Youtube 

(s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

18,00 sv. omša    (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

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


Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 5.10.2020 – Piatok 9.10.2020 

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 

19,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 
 

Sobota 10.10.2020   

8,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 50 osôb) 
 

Nedeľa 11.10.2020   [28. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk)  

9,30 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

19,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
  

O Z N A M Y  
 

 

Naďalej platia všetky pravidlá pre nosenie rúšok, dezinfekciu rúk pri príchode 

a dodržiavanie odstupov pri sedení v kostole. Dôsledne ich dodržiavajte! 
 

 

Ç Cez týždeň bude vstup do kostola zabezpečený pre prvých 45 veriacich (5 

miest ostáva pre kostolníka, kňaza, kantora, lektora a jedno miesto vždy pre tých, 

ktorí majú zapísaný úmysel svätej omše). Ostatní budú musieť ostať vonku. Sväté 

prijímanie prinesieme aj im, ak to bude potrebné.  

Ç Do programu pribudli mimoriadne sv. omše v nedeľu predpoludním. 

V kostole Kráľovnej pokoja budú všetky sv. omše len v jednoduchej recitovanej 

forme (bez organu). Prichádzajúci na ďalšiu sv. omšu budú mať vstup do kostola 

najskôr 15 min. pred jej začiatkom. Sme si vedomí skutočnosti, že aj napriek 

pridaným svätým omšiam nebude umožnené zúčastniť sa všetkým, ktorí budú mať 

záujem. 

Ç Na všetky nedeľné sväté omše je potrebné sa vopred registrovať, platí to 

pre kostol Kráľovnej pokoja a aj pre kostol Zoslania Ducha Svätého. Jednoduchý 

formulár nájdete na farskej stránke www.farnostjuh.sk. Pri prihlasovaní zapíšete 

iba svoje meno a priezvisko a mailovú adresu, na ktorú vám príde potvrdenie 

o registrácii. Uvedené údaje sú farnosťou spravované s súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov (GDPR). Napísaním mailu alebo poslaním sms na 

konto farnosti nie je možné splniť si povinnosť registrácie na nedeľnú sv. omšu. 

Mladších prosíme, aby pomohli s registráciou starším. Je veľmi jednoduchá, ľahko 

sa dá zvládnuť aj prostredníctvom mobilného telefónu. 

Ç V súvislosti s danými obmedzeniami potrebujeme ochotných 

dobrovoľníkov, ktorí by pomohli organizovať vstup do kostola pred svätými 

omšami cez týždeň a v nedeľu. Prosíme, prihláste sa v sakristii. 
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Ç Spoločná modlitba posvätného ruženca v kostole je možná pre tých, ktorí 

budú účastní na následnej sv. omši.  

Ç Sviatosť zmierenia je možné prijať cez týždeň pred rannými i večernými sv. 

omšami. 

Ç Nedeľnú sv. omšu o 16,30 v kostole Kráľovnej pokoja bude možné 

sledovať  prostredníctvom online prenosu na FB a na Youtube. 

Ç Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa neuskutočnia odpustové 

slávnosti ku cti Ružencovej Panny Márie v Obišovciach a na iných miestach, 

resp. budú slávené iba miestnym spoločenstvom veriacich.  

Ç Úmysly svätých omší slávime podľa dohodnutého kalendára. Na každej sv. 

omši je vyhradené jedno miesto pre darcu daného úmyslu. Túto skutočnosť 

oznámte pri vstupe do kostola, pre takýto prípad sa nemusíte vopred registrovať. 

Všetci ďalší príbuzní už túto povinnosť majú bez výnimky. 

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

17,00. Telefonický kontakt: (  055/676 30 42 a 0910 686 413.  Aktuálne 

informácie je najlepšie priebežne sledovať na FB stránke farnosti Farnosť Košice 

– Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk 

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

 

 

 

V sobotu 3. októbra 2020 podpísal v Assisi pápež František novú encykliku 

„Fratelli tutti“ (Všetci bratia).  Názov encykliky korešponduje so slovami sv. 

Františka z Assisi „omnes fratres“ (lat.), ktorými sa obracia na bratov vo svojich 

Napomenutiach. 
 


