
Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

 

Kostoly sú zatvorené, verejné bohoslužby sa nekonajú. Naše kostoly nebudú 

nateraz otvorené ani na súkromnú modlitbu. 

 

Úmysly sv. omší odslúžia kňazi bez prítomnosti veriacich, nie je možná ani 

prítomnosť tých, na ktorých úmysel je obetovaná sv. omša. Ak by ste sa rozhodli 

presunúť úmysel sv. omše na iný termín, informujte sa vo farskej kancelárii. 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Nedeľnú sv. omšu (17.1.2021) o 9,00 z kostola Kráľovnej pokoja bude 

možné sledovať iba prostredníctvom online prenosu na YouTube (Farnosť 

Kráľovnej pokoja, Košice – Juh). Veľmi by ste nám pomohli, ak by ste si zapli 

odber tohto kanálu. Ďakujeme! 

Napriek usilovnosti a obetavosti tých, ktorí zabezpečujú prenos svätej omše sa 

občas stane, že sa vyskytnú technické roblémy, prosíme o strpenie a porozumenie! 

❑  O ďalších termínoch online prenosov sv. omší vás budeme informovať 

prostredníctvom FB a webstránky farnosti.  

❑  Aj kňazi z našej farnosti sa zapojili do dobrovoľníckej služby v nemocnici a na 

geriatrii. 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii pre nevyhnutné prípady (pohreby, 

krsty, sobáše) v pondelok - piatok v čase 15,00 –17,00. Čas je vyhradený iba na 

vybavenie neodkladných záležitostí.  

Telefonický kontakt:  055/676 30 42 (počas kancelárskych hodín) a 0910 

686 413 (počas dňa).  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 

Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť aj v tomto čase poukázaním 

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom období (21.11.2020 - 

16.1.2021) prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť bohuznámi veriaci vo 

výške: 8€ K., 20€ B., 20€ N., 50€ V., 15€ K., 100€ N., 100€ V., 10€ R., 100€ F., 

25€ Š., 100€ M., 50€ K., 20€ S., 100€ P., 10€ V., 25€ N., 70€ V., 50€ S., 100€ Š., 

20€ B., 50€ T., 33,30€ H., 50€ Z., 100€ T., 15€ K., 20€ K., 30€ V., 15€ L., 10€ R., 

20€ D., 25€ Š., 20€ A., 50€ S., 20€ S., 15€ L. Pán Boh nech odmení darcov! 

 

 

 

 



SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                3/2021   17.1.2021 

 

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

(18. január – 25. január 2021) 
 

 

Zostaňte v mojej láske  

a budete prinášať veľa ovocia 

(porov. Jn 15, 5 – 9) 

 

„Predstavme si kruh nakreslený na zemi, teda čiaru nakreslenú do kruhu 

kružidlom, ktorá má stred. Predstavme si, že ten kruh je svet, stredom je Boh 

a polomery sú rôzne cesty, po ktorých ľudia v živote kráčajú. Keď svätí túžia 

priblížiť sa k Bohu, kráčajú smerom do stredu kruhu, až napokon preniknú 

k jeho vnútru. Približujú sa jeden druhému; a čím bližšie sú jeden druhému, 

tým bližšie sú Bohu. Je zrejmé, že podobne to platí aj naopak, keď sa 

odvrátime od Boha a smerujeme von z kruhu. Vtedy je zrejmé, že čím viac sa 

vzďaľujeme od Boha, tým viac sa vzďaľujeme jedni od druhých, a čím viac sa 

vzďaľujeme jedni od druhých, tým viac sa tiež vzďaľujeme od Boha.“ 
 

 (Doroteus z Gazy, palestínsky mních zo 6. storočia) 

 

Modli sa a pracuj, aby Boh mohol vládnuť. 

Nech Božie slovo vdýchne život  

tvojej práci a odpočinku počas celého dňa. 

Pri všetkom zachovaj vnútorné ticho, 

aby si tak zostával(a) vKristovi. 

Nech ťa naplní duch blahoslavenstiev: 

radosť, jednoduchosť, milosrdenstvo. 
 

(Modlitba z Komunity v Grandchamp) 


