
SPRAVODAJ 
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V neskorej scholastike bola formulovaná určitá istota viery: „Facienti quod est in 

se, Deus non denegat gratiam.“ To znamená: „Tomu, kto robí, čo môže, neodoprie 

Boh milosť.“ Boh z mojej ochoty, zlomkovitého a neraz čisto symbolického 

prejavu dobrej vôle robiť všetko pre neho, spravil niečo, čo ďaleko presahovalo 

moje plány a schopnosti. Keď budeme kráčať s našimi zámermi, modlitbami a 

malými, ale jasnými skutkami misionárskym smerom, tak bude Boh otvárať jedny 

dvere za druhými a prekonáme všetky prekážky. Boh nás v našom misionárskom 

zápale ochráni aj pred utopickými očakávaniami, sebapreceňovaním a 

povýšenectvom, tak ako aj pred strachom z ľudí a bojazlivosťou. Musíme však 

urobiť to, čo učeníci, ktorí boli vyslaní po dvoch a tiež presne nevedeli, ako sa im 

bude v dedinách dariť. 
 

                                            Karl Wallner OCist 
 

 

 

 



 

Otec arcibiskup udelil od 1.10.2020 do odvolania dišpenz od účasti na nedeľnej 

svätej omši, ktorý platí pre všetkých veriacich.  
 

 

Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 19.10.2020  

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole (max.  6 prítomných veriacich) 

18,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Utorok 20.10.2020  

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole (max.  6 prítomných veriacich) 

18,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Streda 21.10.2020   

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole (max.  6 prítomných veriacich) 

18,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Štvrtok 22.10.2020     sv. Jána Pavla II., pápeža 

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole (max.  6 prítomných veriacich) 
 

Piatok 23.10.2020  

6,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

15,00 – 17,00 priestor na osobnú modlitbu v kostole (max.  6 prítomných veriacich) 

18,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza)  

(upratovanie po sv. omši – I. skupina) 
 

Sobota 24.10.2020    

7,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

18,00 sv. omša   (6 prítomných vrátane kňaza) 

 
 

Nedeľa 25.10.2020   [30. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša   (6 prítomných vrátane kňaza) 

9,00 sv. omša s online prenosom (6 prítomných vrátane kňaza) 

10,00 – 11,00 sväté prijímanie mimo sv. omše 

11,00 sv. omša (maďarská)  (6 prítomných vrátane kňaza) 

18,00 sv. omša    (6 prítomných vrátane kňaza) 

 

 



Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 19.10.2020 – Piatok 23.10.2020 

7,00 sv. omša   (6 prítomných vrátane kňaza) 

19,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Sobota 24.10.2020   

8,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
 

Nedeľa 25.10.2020   [30. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

9,30 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 

19,00 sv. omša  (6 prítomných vrátane kňaza) 
  

O Z N A M Y  
 

 

Počas tohto obdobia sme v priebehu celého dňa k dispozícii na telefónnom čísle 

0910 686 413 (Miroslav Gira, farár) alebo osobne vo farskej kancelárii v pondelok 

– piatok 15,00 – 17,00. K dispozícii je aj mailový kontakt farnost.juh@gmail.com 

 

 

 

Program sv. omší bude v obvyklom časovom rozvrhu, ale s maximálnym 

povoleným počtom 6 zúčastnených veriacich, vrátane kňaza. Účasť na sv. omši 

je otvorená pre tých, ktorí majú na ten deň a čas zapísaný úmysel sv. omše, 

môžu však prísť maximálne štyria, aby bol dodržaný povolený počet.  

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť nebudeme robiť na sv. omše žiadne  

rezervovanie miest ani registráciu. Maximálny povolený počet prítomných bude 

striktne dodržiavaný. 
 

 

 

Kostol Kráľovnej pokoja bude otvorený v pondelok – piatok v čase 15,00 – 

17,00 na osobnú adoráciu, prijatie sviatosti zmierenia a svätého prijímania, so 

stálou prítomnosťou a službou kňaza. Limit maximálne 6 prítomných v kostole 

platí aj pre tento čas, prosíme o rešpektovanie! Ak bude tento limit naplnený, 

budete musieť počkať alebo prídete inokedy.  
 

V nedeľu bude možné prijať sv. prijímanie mimo sv. omše 

v kostole Kráľovnej pokoja v čase 10,00 – 11,00 

v kostole Zoslania Ducha Svätého v čase 9,00 – 9,30 

Pri vstupe do kostola bude organizačná služba, ktorá umožní vstúpiť na krátky 

obrad sv. prijímania vždy 5 veriacim. 
 

 



❑ Kostol bude otvorený 15 minút pred každou sv. omšou pre tých, ktorí sa na nej 

zúčastnia. 

❑ Zbierka na misie sa odkladá na neskorší termín. Misijné kalendáre od 

verbistov, ktoré každoročne ponúkame na misijnú nedeľu, už máme privezené, 

budú k dispozícii po obnovení sv. omší.  

❑ Ak by si darcovia úmyslov priali preložiť úmysel na iný termín, prosím, 

aby sa telefonicky alebo osobne ohlásili v kancelárii aspoň deň vopred pred 

termínom slávenia sv. omše. 

❑ Spoločná modlitba posvätného ruženca v našich kostoloch nateraz pred sv. 

omšami nebude, ani iné spoločné modlitby okrem slávenia sv. omše. 

❑ Nedeľnú sv. omšu o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja bude možné 

sledovať  prostredníctvom online prenosu na FB a na Youtube. 

❑ Úmysly svätých omší sú už do konca roka obsadené.  

❑ Udeľovanie sviatostí chorým v domácnostiach bude možné len 

v neodkladných prípadoch, informácie o podmienkach podáme podľa potreby 

telefonicky. 

❑ Telefónne číslo pre službu kňaza v nemocnici (0908 600 095) ostáva 

k dispozícii, možnosti sú však vo veľkej miere limitované. Ochotne vám podáme 

aktuálne informácie o dostupnosti sviatostnej služby chorým. 

❑   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 
 

 

Vedieť rozlišovať medzi dobrou a zlou zvedavosťou 
 

„Vyprosujme si dnes od Pána dve veci: po prvé, aby nás očistil vo vzťahu 

k zvedavosti – existuje zvedavosť dobrá aj nie veľmi dobrá – a vedeli sme 

rozlišovať: toto nemusím vidieť, ani toto, na toto sa nemusím vypytovať... A po 

druhé, prosme si o milosť otvoriť svoje srdce Duchu Svätému, pretože on je istota, 

on nám ako spoločník na ceste dáva istotu v tom, čo nás naučil Ježiš a všetko nám 

pripomína. 

Istotu nám dáva Duch Svätý uprostred života. Duch Svätý neprichádza s balíkom 

istôt a so slovami: tu máš. To nie. Ale v tej miere, ako pri kráčaní životom prosíme 

Ducha Svätého a otvárame si srdce, on nám dá istotu potrebnú pre danú chvíľu, dá 

nám odpoveď pre ten moment. Duch Svätý je spoločník, je spoločníkom na ceste 

kresťana.“            

                                                                                                      pápež František    

 

 


