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Kultúra starostlivosti 
 

myšlienky  

z posolstva  

pápeža Františka 

  k 1.1.2021 

 

 

 

 
 

Skutky duchovného a telesného milosrdenstva predstavujú jadro služby 

lásky prvotnej Cirkvi. Kresťania prvej generácie sa navzájom delili, aby nikto z 

nich netrpel núdzu (porov. Sk 4, 34 – 35) a usilovali sa poskytnúť spoločenstvu 

domov, v ktorom je každý vítaný, ktorý je otvorený pre človeka v akejkoľvek 

situácii a pripravený postarať sa o najzraniteľnejších. Tak sa stalo bežným 

ponúknuť dobrovoľné dary na nasýtenie chudobných, pochovanie zomrelých a na 

živobytie sirôt, starých ľudí a obetí nešťastí alebo stroskotancov. 

Výchova k starostlivosti začína v rodine, ktorá je prirodzeným a základným 

jadrom spoločnosti, kde sa učíme žiť vo vzájomných vzťahoch a rešpektovať sa. 

Rodina však musí žiť v podmienkach, v ktorých dokáže plniť túto životnú a 

nenahraditeľnú úlohu. 

V tomto čase, v ktorom loďka ľudstva, zmietaná búrkou krízy, namáhavo 

napreduje v hľadaní pokojnejšieho a jasnejšieho horizontu, nám môže kormidlo 

dôstojnosti ľudskej osoby a „buzola“ základných sociálnych princípov pomôcť 

navigovať ju bezpečným a spoločným smerom. Ako kresťania majme stále zrak 

obrátený na Pannu Máriu, Hviezdu morskú a Matku nádeje.  

Všetci spoločne pracujme na tom, aby sme napredovali k novému 

horizontu lásky a pokoja, bratstva a solidarity, vzájomného prijatia. Neupadnime 

do pokušenia nezáujmu o druhých, osobitne o tých najslabších; nezvyknime si 

ignorovať druhých, ale každý deň sa usilujme vytvárať konkrétne „spoločenstvo 

bratov a sestier, ktorí sa navzájom akceptujú a jeden o druhého starajú“. 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 28.12.2020 sv. neviniatok, mučeníkov 

6,30 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

18,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 
 

Utorok 29.12.2020  

6,30 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

18,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 
 

Streda 30.12.2020   

6,30 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

18,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 
 

Štvrtok 31.12.2020     sv. Silvester 

6,30 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

16,00 sv. omša  (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

23,30 adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou 
 

Piatok 1.1.2021 – Nový rok Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok) 

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

9,00 sv. omša   (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša (maďarská)  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

16,30 sv. omša   (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

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

Sobota 2.1.2021    

7,00 fatimská sobota + sv. omša   (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

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

Nedeľa 3.1.2021   II. nedeľa po Narodení Pána 

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

9,00 sv. omša   (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša (maďarská)  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

16,30 sv. omša   (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

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

 
 

Registrácia na vyznačené sv. omše bude potrebná aj naďalej. Spustená bude 

v stredu (30.12.2020) o 18:00. Formulár nájdete na farskej stránke 

www.farnostjuh.sk. Prihlásiť sa možno iba týmto spôsobom. Prosím, aby ste 

rešpektovali obsadené termíny sv. omší. Ak máte čo i len podozrenie na ochorenie, 

ostaňte doma, aj keď ste si miesto rezervovali. Pre všetkých a bez akýchkoľvek 

výnimiek platia predpísané hygienické opatrenia! 
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 28.12.2020 sv. neviniatok, mučeníkov 

7,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

19,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 
 

Utorok 29.12.2020  

7,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

19,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 
 

Streda 30.12.2020   

7,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

19,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 
 

Štvrtok 31.12.2020      sv. Silvester 

7,00 sv. omša  (do naplnenia povolených miest na sedenie) 

16,00 sv. omša  (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

Piatok 1.1.2021 – Nový rok Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok) 

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

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

11,00 sv. omša  (s registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

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

Sobota 2.1.2021    

7,00 fatimská sobota + sv. omša   (do naplnenia povolených miest na sedenie) 
 

Nedeľa 3.1.2021   II. nedeľa po Narodení Pána 

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

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

11,00 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  
 

❑  Nedeľnú sv. omšu (27.12.) o 9,00 z kostola Kráľovnej pokoja bude možné 

sledovať aj prostredníctvom online prenosu. 

❑  Vo štvrtok podvečer budú sv. omše o 16,00 v kostole Kráľovnej pokoja aj v 

kostole Zoslania Ducha Svätého. Poďakujeme pri nich za končiaci sa 

kalendárny rok 2020. Kto sa pri tejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na 

speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné 

odpustky.  

❑  V piatok, na Nový rok, je slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Program sv. 

omší je uvedený v rozpise. 
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❑  Čas na adoráciu bude v kostole Kráľovnej pokoja vo štvrtok (31.12.) pred 

polnocou od 23,30 do 00,00. Otvorený bude iba bočný vchod do kostola. 

❑  Pred nami je prvopiatkový týždeň.  Sviatosť zmierenia je možné prijať pred 

rannými a večernými sv. omšami cez týždeň (okrem piatka). Najbližšia sobota je 

prvou sobotou v mesiaci.  

❑  Vianočný čas je osobitne náročný pre kostolníkov a kantorov v našich 

kostoloch a kaplnkách! Patrí im veľké poďakovanie za ich službu! 

❑ Ďakujeme kostolníkom/kostolníčkam, členom farskej ekonomickej rady 

a ostatným dobrovoľníkom za vianočnú výzdobu našich kostolov a kaplniek!  

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – streda v čase 15,00 –

17,00. Čas je vyhradený na vybavenie neodkladných záležitostí. 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 
 

 

Požehnanie bytov vo vianočnom období  

20 C+M+B 21 
Požehnanie bytu alebo domu kňazom v tomto čase nebude možné. Ponúkame vám 

v alternatíve text domácej liturgie spolu s nálepkou a predtlačeným nápisom. 

Spoločná modlitba v rodine a požehnanie budú peknou duchovnou udalosťou!       

Za milodar 2€ si text s nálepkou budete môcť v našich kostoloch vyzdvihnúť od 

budúcej nedele (3.1.2021). 
 

 
 

Jasličková pobožnosť 2020 
 

Výnimočnú jasličkovú pobožnosť v tomto roku 

pripravili rodičia s deťmi z našej farnosti.  

Doma natočené videá sú spojené  

do krásneho celku, ktorý si môžete  

pozrieť na YouTube:  

Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

 – Jasličková pobožnosť 2020.  

 

 

 

 

 


