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 Modlitba za Slovensko 

 

Všemohúci Bože, Otče, 
tvoj Syn nás uistil,  
že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,  

splníš našu žiadosť. 
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, 
spôsobenými pandémiou 

a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, 
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, 
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú 

politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. 
 

Daj nám veľkú trpezlivosť  
pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení. 

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození 
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. 

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, 
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť 

mamonou a nemravnosťou. 
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc  
jas pravdy a lásky tvojho Ducha;  
daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť  
a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. 

 
Predkladáme ti tieto naše prosby  
aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna,  

ktorú si nám dal za patrónku. 
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých  
bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. 

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,  
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. 
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu  
a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. 
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna,  
ktorý sa za nás obetoval,  
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 23.11.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Utorok 24.11.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Streda 25.11.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Štvrtok 26.11.2020      

6,30 sv. omša  

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

Piatok 27.11.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   

(upratovanie po sv. omši – skupina NoDam) 
 

Sobota 28.11.2020    

7,00 sv. omša   

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

Nedeľa 29.11.2020   [I. adventná nedeľa] 

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

9,00 sv. omša s online prenosom 

(s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša (maďarská)   

   (bez registrácie) 

16,30 sv. omša (prvoprijímajúce deti)     

 (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

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

 

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. Registrácia bude spustená vo štvrtok (26.11.) po 18,00 hod.  

Podľa možností a pri slobodnom rozhodnutí pozývame rodičov a prvoprijímajúce 

deti na nedeľnú sv. omšu o 16,30 do kostola Kráľovnej pokoja. 
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 23.11.2020 – Piatok 27.11.2020 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 

Sobota 28.11.2020   

8,00 sv. omša   
 

Nedeľa 29.11.2020   [I. adventná nedeľa] 

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

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

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

O Z N A M Y  
 

❑   Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši. 

❑   Po vstupe do kostola zachovajte, prosím, všetky predpísané hygienické 

opatrenia. Okrem dezinfekcie a nosenia rúška sú to aj potrebné rozostupy. 

Vyberte si miesto na sedenie vždy tak, aby vedľa vás i pred vami bolo voľné 

miesto. Rozostupy zachovávajte aj pri čakaní na prijatie sviatosti zmierenia a pri 

pristupovaní k sv. prijímaniu. Počas sv. omše neostávajte stáť vzadu, aj keď by ste 

sa tak sami z nejakých dôvodov rozhodli, ale musíte si vybrať nejaké miesto na 

sedenie! 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Prosíme o podporu v rámci 

tejto zbierky, keďže charitné zariadenia majú v tomto období zvýšené náklady 

na prevádzku. 

❑ Budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou. Pri sv. omši v sobotu večer a pri 

všetkých sv. omšiach v nedeľu predpoludním bude požehnanie adventných 

vencov. Tento rok neponúkame adventné vence, požehnáme iba tie, ktoré si 

prinesiete. 

❑ Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich 

piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za 

odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví 

a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým 

spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. 

❑ Niekoľko členov Spolku svätého Vojtecha si ešte neprevzalo podielové knihy  

a kalendáre, prosíme, aby tak urobili vo farskej kancelárii v priebehu týždňa. 

❑   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 
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❑ V uplynulom období prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť 

bohuznámi veriaci vo výške: 50€, 60€, 100€. Poukázaním na účet farnosti  (9.10.-

20.11.2020): 25€ Š., 100€ V., 10€ A., 50€ K., 35€ K., 20€ S., 10€ V., 25€ N., 20€ 

B., 8€ K., 15€ K., 50€ V., 90€ V., 10€ K., 100€ F., 10€ R., 20€ H., 10€ H., 25€ Š., 

50€ S., 20€ S., 10€ V., 25€ N.  Ďakujeme, že rastie počet tých, ktorí sa rozhodli 

pravidelne (raz mesačne) prispievať za seba a za svoju rodinu pre potreby farnosti.  
 

 

Podľa aktuálne platných  usmernení sa bude môcť zúčastňovať na bohoslužbách 

v kostole Kráľovnej pokoja asi 160 veriacich a v kostole Zoslania Ducha Svätého 

asi 70 veriacich. Pri svätých omšiach je potrebné zachovať všetky platné 

hygienické pravidlá (rúška, dezinfekcia, odstupy) Bohoslužby možno vykonávať 

len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že medzi obsadenými miestami ostane 

jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch 

alternovať (tzv. šachovnicové sedenie). 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


