
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 SPRAVODAJ 
        Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh            43/2020    25.10.2020 



Kostol Kráľovnej pokoja  

+    +    + 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

+    +    + 
 

 

V nasledujúcich dňoch nebude nijaká spoločná sv. omša (ani s minimálnym počtom 

prítomných veriacich) a vzhľadom na opatrenia nebude ani otvorený kostol na 

individuálnu modlitbu.  

Úmysly sv. omší dohodnuté a rezervované na tieto dni budú jednotlivo odslúžené 

kňazom bez prítomnosti veriacich.  
 

 

❑ Nedeľnú sv. omšu (25.10.)  o 9,00 z kostola Kráľovnej pokoja bude možné 

sledovať  prostredníctvom online prenosu na FB a na Youtube. 
 

❑ Pre všetky potrebné záležitosti sme pre vás k dispozícii na telefónnom 

čísle 0910 686 413. 

❑ Do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši. 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii pre dohodnutie pohrebných obradov 

a iných neodkladných záležitostí 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 

 

Osobitne rodičov prvoprijímajúcich detí chcem povzbudiť, aby aj v týchto 

zložitých dňoch dbali o náboženskú výchovu v rodine. Nájdite si čas na spoločnú 

modlitbu, prečítajte si nejaký príbeh zo Svätého Písma! Môžu čítať rodičia deťom, 

ale aj väčšie deti rodičom a súrodencom. Porozprávajte sa o prečítanom, pridajte 

k tomu spontánnu modlitbu, predneste vlastné prosby aj poďakovania! Máme dosť 

možností ako žiť v domácej cirkvi, ale aj toto si potrebujeme osvojiť a naučiť sa.  

Pre motiváciu pribudne aj túto nedeľu 5 minútové video pre deti s ľahkou 

úlohou, ktorá sa dá zvládnuť s otvorenou knihou Svätého Písma. Je to aj príležitosť 

pre vás, milí rodičia, vysvetliť viacero vecí svojim deťom! 

Nateraz ostáva fungovať prvý stupeň základných škôl a tým aj vyučovanie 

Náboženskej výchovy, aj keď v redukovaných podmienkach. Otcovia a mamky, 

pozrite si témy, ktoré deti preberajú, nie je to pre vás nič zložité, prejdite si to spolu 

s nimi, či tomu rozumejú. Niečo si popritom zopakujete aj vy sami a bude to len 

dobre!  

 

duchovný otec Miroslav  


