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Milí priatelia a dobrodinci,   

aj tento rok Vás pozývame  

zapojiť sa do akcie 

 

Vianočná taška sv. Vincenta 
    

Počas adventu Vás pozývame zapojiť sa do zbierky 

potravín pre rodiny v hmotnej núdzi odkázané na 

pomoc tých, ktorí sa majú s čím rozdeliť. 

     Ak sa chcete  aj vy do tohto podujatia zapojiť, 

môžete si v kostole vyzdvihnúť tašku a  priniesť svoj 

potravinový dar  (napr. pašteky, cukor, olej, ryžu, strukoviny, ...). Môžete ho nechať 

v sakristii alebo priniesť k sestrám vincentkám na Smetanovu 6. Vaše dary potom 

rozdelíme a odovzdáme tým, o ktorých vieme, že ich potrebujú.   

 

      vďačné sestry vincentky 

 
 

 

Počas adventu budete môcť darovať oblečenie pre deti a mladých ľudí z rodín 

v núdzi. Oblečením, z ktorého už vaše deti vyrástli, môžete ešte pomôcť iným! Pri 

triedení a ukladaní ho už teraz dajte bokom. 

 

Bližšie informácie o čase a mieste zbierania prinesieme na budúcu nedeľu.  

 

Aktuálne budeme zbierať iba detské oblečenie, nie oblečenie pre dospelých! 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 30.11.2020 sv. Ondreja, apoštola 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Utorok 1.12.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Streda 2.12.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Štvrtok 3.12.2020     sv. Františka Xaverského, kňaza 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 4.12.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   

(upratovanie po sv. omši – I. skupina) 
 

Sobota 5.12.2020    

7,00 fatimská sobota + sv. omša  

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

Nedeľa 6.12.2020   [II. 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 (3.12.) 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 30.11.2020 – Piatok 4.12.2020 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 

Sobota 5.12.2020   

7,00 fatimská sobota + sv. omša  
 

Nedeľa 6.12.2020   [II. 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  
 

 

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.  Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi. 

Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši. 
 

 

❑ Dnes je zbierka na charitu. Ďakujeme za podporu charitných zariadení! 

❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred 

každou sv. omšou. V sobotu ráno bude pri dodržaní počtu zúčastnených fatimská 

sobota. 
 

Cez advent budú v kostole Kráľovnej pokoja ranné rorátne sv. omše. Čas ostáva 

nezmenený, budú začínať o 6,30. Budeme ich sláviť iba pri svetle sviec, aby sme 

si aj týmto symbolom pripomenuli očakávaný príchod Krista, ktorý je Svetlom 

sveta. 

Pri príchode do kostola si zoberte, prosím, zo stolíka za lavicami sviecu a po sv. 

omši ju tam naspäť vráťte. 

 

❑ Kontaktným miestom pre aktuálne informácie sa nám stal internet, farská 

webová a FB stránka. Počas adventu tam každý deň nájdete aj myšlienku na 

zamyslenie. 

❑ Cez týždeň si po sv. omšiach budete môcť vyzdvihnúť v sakristii misijný 

kalendár na rok 2021 v knižnej alebo nástennej podobe. Milodarom vo výške 3€ 

podporíte misijné projekty verbistov. 

❑ V stredu (2.12.) o 19,00 bude vo farskej zasadačke stretnutie farskej 

ekonomickej rady. 
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❑ 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. 
 

 

Sviatosť zmierenia počas adventu 
 

 Počas celého adventu bude príležitosť prijať sviatosť zmierenia pred rannými 

a večernými sv. omšami cez týždeň (okrem nedele). 

 Neodkladajte sviatosť zmierenia na posledné dni adventu, je takmer isté, že veľké 

spoločné spovedanie nebude ani v našich ani v iných kostoloch v Košiciach, 

nespoliehajte sa na to. 

 Prichádzajte pripravení na svätú spoveď! Zo strany kňaza si v tomto čase 

vypočujete uložené pokánie a modlitbu rozhrešenia, nie je teraz priestor na dlhý 

spovedný rozhovor.  

 Ak to je potrebné, zachovajte ako čakajúci väčší odstup od spovedajúcich sa, 

nosenie rúšok zhoršuje zrozumiteľnosť a počuteľnosť. 

 Chorých a starších podľa vieme v prípade dobrej zdravotnej situácie 

a neodkladnej potreby prísť vyspovedať domov, ale pri dodržaní špecifických 

podmienok. Informujte sa vo farskej kancelárii osobne alebo telefonicky. 
 

 

❑ Na tretiu adventnú nedeľu (13.12.) sa uskutoční zbierka na Rádio Lumen. 

❑ V uplynulom období prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť 

bohuznámi veriaci vo výške: 200€, 50€, 70€, 100€. Nech Pán odmení darcov! 

❑   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 
 

 


