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Pochopiť, čo nám dnes, v týchto časoch pandémie, Boh hovorí, je úlohou aj pre 

misie Cirkvi. Choroba, utrpenie, strach, izolácia sú pre nás výzvou. Bieda tých, čo 

zomierajú sami, tých, čo sú  ponechaní sami na seba, prišli o prácu a o zárobok, čo 

nemajú domov a jedlo, apeluje na naše svedomie. V povinnosti dodržiavať fyzickú 

vzdialenosť a ostávať doma máme znovu objaviť vlastnú potrebu sociálnych 

vzťahov a tiež spoločného vzťahu k Bohu. Ak nechceme zväčšovať nedôveru 

a ľahostajnosť, mali by nás tieto okolnosti urobiť pozornejšími voči našim vzťahom 

s druhými. Práve v modlitbe 

sa Boh dotýka nášho srdca 

a hýbe ním, otvára nás voči 

potrebám lásky, dôstojnosti 

a slobody našich bratov, ako 

aj voči starostlivosti o celé 

stvorenstvo. Nemožnosť 

schádzať sa a spoločne sláviť 

Eucharistiu nám umožnila 

podieľať sa na skúsenosti 

mnohých kresťanských 

komunít, ktoré nemôžu sláviť 

svätú omšu každú nedeľu. 

V tejto situácii sa Boh svojou 

otázkou „Koho pošlem?“ 

znovu obracia na nás 

a očakáva od nás veľkodušnú 

a presvedčivú odpoveď: 

„Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 

6, 8). Boh naďalej hľadá, 

koho poslať do sveta 

a k národom, aby svedčil 

o jeho láske, o jeho záchrane 

od hriechu a smrti, o jeho 

oslobodení od zla.  

 

(z Posolstva pápeža 

Františka k misijnej nedeli) 



Otcovia biskupi udelili od 1.10.2020 do odvolania dišpenz od účasti na 

nedeľnej svätej omši, ktorý platí pre všetkých veriacich.  
 

Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 12.10.2020  

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

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

Utorok 13.10.2020  

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

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

Streda 14.10.2020   

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

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

Štvrtok 15.10.2020     sv. Terézie, panny učiteľky Cirkvi 

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

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

Piatok 16.10.2020 sv. Margity Alacoque, panny 

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

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

(upratovanie po sv. omši – I. skupina) 
 

Sobota 17.10.2020   sv. Ignáca Antiochijského 

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

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

 
 

Nedeľa 18.10.2020   [29. nedeľa v cezročnom období – misijná nedeľa] 

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) 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Ak sa rozhodnete na tento účel prispieť 

milodarom vo výške 3€ a viac, môžete si ako pozornosť zobrať nástenný alebo 

knižný misijný kalendár. 
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 12.10.2020 – Piatok 16.10.2020 

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

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

Sobota 17.10.2020   

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

Nedeľa 18.10.2020   [29. nedeľa v cezročnom období – misijná nedeľa] 

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  
 

 

Na sväté omše cez týždeň je vstup do kostola voľný do naplnenia počtu 50 osôb. 

Pri vstupe do kostola si zoberte zo stolíka poradové číslo. Je jednorázové, nie je 

vstupenkou na žiadne ďalšie sv. omše, slúži iba ako počítadlo počtu prítomných, 

ktorí už sú v kostole. Ak už poradové čísla nie sú k dispozícii, počet prítomných je 

naplnený a je potrebné, aby ste ostali vonku. Ďakujeme, že to dôsledne 

rešpektujete! 
 

 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.  

❑ V programe ostávajú mimoriadne sv. omše v nedeľu predpoludním. 

Prichádzajúci na ďalšiu sv. omšu budú mať vstup do kostola najskôr 15 min. pred 

jej začiatkom. 

❑ 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. Registrácia bude spustená 

vo štvrtok večer po 18,00. Pri prihlasovaní zapíšete iba svoje meno a priezvisko 

a mailovú adresu, na ktorú vám príde potvrdenie o registrácii. Uvedené údaje sú 

farnosťou spravované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR). 

❑ Spoločná modlitba posvätného ruženca v kostole je možná pre tých, ktorí 

budú účastní na následnej sv. omši.  

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

omšami. 

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

sledovať  prostredníctvom online prenosu na FB a na Youtube. 

❑ Niektorí členovia Spolku svätého Vojtecha si ešte neprišli prevziať kalendáre 

a podielové knihy. Urobiť tak môžu počas kancelárskych hodín cez týždeň.  
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❑ Úmysly svätých omší sú už do konca roka obsadené. Na ďalšie obdobie 

budeme zapisovať až po sviatku Všetkých svätých. 

❑   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 rámci zbierky na kostolné potreby sme vyzbierali v kostole Kráľovnej 

pokoja 1500€ a v kostole Zoslania Ducha Svätého 580€. Pán Boh zaplať! 

❑ V uplynulom období prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť 

bohuznámi veriaci vo výške: 50€, 30€, 10€, 40€, 20€, 10€. Poukázaním na účet 

farnosti  (8.9.-8.10.2020): 100€ P., 100€ R., 25€ Š., 20€ S., 50€ K., 100€ V., 10€ 

T., 10€ V., 25€ N., 20€ B., 15€ K. a 10€ R. Pán Boh nech odmení darcov! 
 

Misijná nedeľa – 18. október 2020 
 

Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to 

najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou 

zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú 

a živú Cirkev v chudobných krajinách.  

Pápež František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z knihy proroka 

Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) Každý sme krstom dostali poslanie 

hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás. 

Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie 

pre nás všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal 

pápež František vo svojom posolstve na misijnú nedeľu.  

Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie 

na Srí Lanke. Pre niektorých je tento ostrov možno známy pod menom Cejlón, ale 

po získaní nezávislosti v roku 1972 bol premenovaný na Srí Lanku (Ligotavý 

ostrov). 
 

Rád by som sa poďakoval Cirkvi na Slovensku za všetku pomoc, ktorú jej 

členovia venujú predovšetkým našim misiám na Srí Lanke. Želám Cirkvi na 

Slovensku, aby bola živou Cirkvou, veľmi oduševnenou a veľmi duchovnou. A ak 

vám môžeme nejako pomôcť, tak to vždy radi urobíme, predovšetkým 

prostredníctvom našich modlitieb. Takisto želám Cirkvi na Slovensku, aby bola 

veľkorysá, radostná a nekomplikovaná. Sme tradične založení ľudia, máme svoje 

tradície, ale nie sme ich otrokmi. 

Cirkvi na Slovensku želáme všetko dobré.  

Ďakujeme. 

                                                            Kardinál Malcolm Ranjith (Srí Lanka 2020) 
 


