
SPRAVODAJ 
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PASTIERSKY LIST 

Konferencie biskupov Slovenska 

k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva 
(celé znenie je na www.tkkbs.sk) 

 

Drahí bratia a sestry, zveľaďujeme dar viery aj tým, že sa budeme 

k náboženským hodnotám hlásiť v nasledujúcich dňoch pri sčítaní obyvateľstva.  

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý 

je na nebesiach,“ povedal Pán Ježiš v evanjeliu (Matúš 10,32). Využime, každý 

osobne, aj túto príležitosť, aby sme potvrdili svoju prináležitosť ku Kristovi a k 

jeho Cirkvi.  

Zároveň si pripomeňme, že naša viera nemôže zostať iba „na papieri“, ale má 

sa uskutočňovať konkrétnym spôsobom: 

 – v modlitbe,   bohoslužbe,  v praktizovaní lásky k Bohu a k blížnemu, v prejavoch 

telesného aj duchovného milosrdenstva.  

Nastávajúci čas je možnosťou hovoriť o viere, pozývať k nej tých, ktorí sa 

vzdialili, intenzívnejšie svedčiť o pôsobení Boha v našich životoch;  

aby svet aj naším prostredníctvom počul o jeho láske, aby sa nielen skrze naše 

slová, ale najmä skutky dozvedel o jeho dobrote.  

Veľa sme od Pána Boha dostali: veľkodušne, bezodplatne, štedro. Pripomeňme 

si to, a prijatú veľkodušnosť a štedrosť aj my odvážne prejavujme.  

 „Modlitbou nezmeškáš, almužnou neschudobnieš“, učili naši rodičia. Praktizujme 

to aj v dnešnej dobe. Robme, čo je v našich silách, aby nik nezostal pozadu, 

vylúčený, skartovaný – ako nám to pripomína Svätý Otec –, aby sa na nikoho 

nezabudlo.  

Aj pri očakávanom sčítaní – drahí bratia kňazi, milí veriaci  –, buďme vo 

farnostiach ochotne nablízku tým, ktorí nemajú k dispozícii moderné technológie. 

Pomôžme najmä seniorom a bratom a sestrám, ktorí môžu mať obavy, či ťažkosti s 

elektronickými prostriedkami. Vydávajme v každej situácii vynachádzavé, živé 

svedectvo o viere, ktorú sme od predchádzajúcich generácií prijali, o nádeji a láske, 

ktoré uchovávame v našich srdciach. 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Nedeľa 14.2.2021   [6. nedeľa v cezročnom období] 

9,00 sv. omša (online prenos) 
 

Pondelok 15.2.2021  
 

Utorok 16.2.2021  
 

Streda 17.2.2021  Popolcová streda 

18,00 sv. omša (online prenos) 
 

Štvrtok 18.2.2021   
 

Piatok 19.2.2021  

18,00 krížová cesta (online prenos) 
 

Sobota 20.2.2021    
 

Nedeľa 21.2.2021   [1. pôstna nedeľa] 

9,00 sv. omša (online prenos) 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Sväté omše a krížovú cestu v dni uvedené v programe bude možné sledovať 

prostredníctvom online prenosu na YouTube (Farnosť Kráľovnej pokoja, 

Košice – Juh).  

❑   Popolcovou stredou začíname kresťanský pôst ako obdobie zodpovednej 

duchovnej prípravy na Veľkú Noc. Svätá omša a ani iné obrady v tento deň 

v našich kostoloch nebudú. Popolcová streda je dňom zdržovania sa mäsitých 

pokrmov a pôstu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok 

života. Zákon pôstu zaväzuje od 18. do 60. roku života. 

❑  Do večnosti odišla + Alžbeta Kašová, naša obetavá kostolníčka z kostola 

Zoslania Ducha Svätého. Termín pohrebu bude známy zajtra, pousilujeme sa 

zabezpečiť online prenos z pohrebného obradu. Informácia bude na FB 

stránke farnosti. 

❑  Kostoly sú zatvorené, verejné bohoslužby sa nekonajú. Naše kostoly nie sú 

otvorené ani na súkromnú modlitbu. 

❑  V utorok 16.2.2021 začíname v našej farnosti online kurz pre snúbencov pred 

prijatím sviatosti manželstva. Máme ešte niekoľko miest voľných. Prihlásiť sa 

možno na farnost.juh@gmail.com. 

❑  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. 

 

mailto:farnost.juh@gmail.com


 

Televízne prenosy 
 

Slovenská televízia uskutoční v sobotu (27.2.) priamy prenos sv. omše o 18,00 

z kostola Kráľovnej pokoja. Hlavným celebrantom bude Mons. Marek Forgáč, 

pomocný biskup.  Následne bude aj v nedeľu (28.2.) priamy prenos sv. omše 

o 10,00 takisto z kostola Kráľovnej pokoja. Hlavným celebrantom bude Mons. 

Bernard Bober, arcibikup.  Účasť veriacich na sv. omšiach bude závisieť od 

platných opatrení. 
 

 

❑   Aktuálne informácie týkajúce sa farského programu je najlepšie priebežne 

sledovať na FB stránke farnosti Farnosť Košice – Juh a na webstránke 

www.farnostjuh.sk 

❑  V prípade, že je potrebná služba kňaza v nemocnici, zavolajte na osobitné 

telefónne číslo 0908 600 095. Ak je obsadené alebo kňaz nedvíha, zavolajte znova. 
 

 

Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –17,00 

 055/676 30 42 (počas kancelárskych hodín) a 0910 686 413 (počas dňa) 
 

 

Rehoľa premonštrátov 

Prvou adventnou nedeľou 2020 začala rehoľa premonštrátov oslavy 900. Jubilea 

svojho založenia sv. Norbertom. Jubileum je spojené s možnosťou získať 

plnomocné odpustky za obvyklých podmienok v Opátskom chráme v Jasove, 

v Chráme Najsvätejšej Trojice v Košiciach a v Prepoštskom chráme sv. Kríža 

v Lelesi. Viac info na www.opatstvojasov.sk. 

 

Rehoľa dominikánov 

6. augusta 2021 uplynie 800 rokov od chvíle, kedy si Darca Života povolal sv. 

Dominika, zakladateľa rehole dominikánov. Pri tejto príležitosti generálny 

predstavený, brat Gerard Francisco Timoner, OP, vyhlásil jubilejný rok v čase od 

6. januára 2021 do 6. januára 2022. Viac info na www.dominikani.sk. 

  
❑  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť aj v tomto čase poukázaním 

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom období (1.2.2021 - 12.2.2021) 

prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť bohuznámi veriaci vo výške: 10€ T., 

10€ S., 10€ T., 100€ Cs., 15€ A., 30€ Š., 100€ V., 10€ R., 40€ O., 100€ V., 100€ F., 

50€ K., 100€ B., 10€ K., 20€ O., 20€ D., 15€ P., 15€ P., 25€ Š., 50€ B. a 15€ A. 

Pán Boh nech odmení darcov! 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

 

https://900.opatstvojasov.sk/
http://www.opatstvojasov.sk/
http://www.dominikani.sk/


 

Jarná zbierka na charitu 
 

V roku 2020 Arcidiecézna charita Košice zasiahla do života a pomohla 5855 

osamelým, chorým, núdznym, trpiacim i umierajúcim pomocou 526 zamestnancov. 

Do týchto charitných aktivít sa zapojilo aj viac ako 100 dobrovoľníkov a 

dobrodincov. Povolaní k službe slúžiť s radosťou, s pochopením a načúvajúcim 

srdcom, bez šomrania a odsudzovania. Tento mimoriadny rok často nad rámec 

pracovných možností, síl aj času. Aby vniesli núdznym nádej a svetlo na ich ceste 

životom.  

Mrazy a nepriaznivé zimné počasie sú najkritickejším časom pre ľudí bez vlastného 

domova. Na aktuálnu situáciu reaguje aj Arcidiecézna charita Košice, ktorá 

v svojich nocľahárňach a útulkoch v meste Košice poskytuje dočasnú strechu nad 

hlavou pre vyše 220 ľudí bez domova. Vďaka sponzorovi v týchto mrazov 

ponúkajú ľuďom aj spacie vaky, ktoré ich lepšie ochránia a eliminujú dopady 

počasia na zdravie ľudí. 

Aby sme mohli pomáhať, teraz potrebujeme pomoc od vás. Finančnou 

podporou môžete pomôcť rozvíjať naše charitné diela. Súčasná situácia nám 

neumožňuje realizovať pravidelnú jarnú zbierku na charitu tradičným spôsobom v 

kostoloch. Preto prosíme o podporu aj inou formou pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


