
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                  11/2021  14.3.2021 

 

Tvorivo odvážny otec 

  

Pred ťažkosťami sa možno zastaviť a 

vzdať sa, alebo sa istým spôsobom s nimi 

popasovať. Práve ťažkosti niekedy 

umožňujú, aby sa v každom z nás 

prebudili zdroje, o ktorých sme ani 

netušili, že ich máme. Pri povrchnom 

čítaní týchto rozprávaní máme vždy 

dojem, že svet je vydaný na milosť 

silným a mocným, avšak „dobrá zvesť“ 

evanjelia spočíva v tom, že nám ukazuje, 

ako napriek arogancii a násiliu 

pozemských vládcov Boh vždy nájde 

spôsob, ako uskutočniť svoj plán spásy.  

Aj náš život sa niekedy zdá vydaný na 

milosť a nemilosť mocným silám, ale 

evanjelium nám hovorí, že podstatné je 

to, že Boh nás vždy dokáže zachrániť, ak 

použijeme rovnakú tvorivú odvahu ako 

tesár z Nazareta, ktorý bol schopný 

premeniť problém na možné riešenie, 

keď na prvé miesto kladie vždy dôveru v 

Božiu prozreteľnosť.  

Evanjelium nám nepodáva nijaké správy 

o tom čase, keď Mária, Jozef a Dieťa 

Ježiš žili v Egypte. Zaiste museli jesť, 

nájsť si ubytovanie a prácu. Netreba však 

veľkú predstavivosť, aby sme si 

domysleli to, o čom evanjelium mlčí. 

Svätá rodina musela čeliť konkrétnym 

problémom ako mnohé iné rodiny. 

                                                                           

pápež František  - list Patris corde 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 15.3.2021  
 

Utorok 16.3.2021  
 

Streda 17.3.2021   
 

Štvrtok 18.3.2021   
 

Piatok 19.3.2021 sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 

18,00 krížová cesta (online prenos) 
 

Sobota 20.3.2021    
 

Nedeľa 21.3.2021   [5. pôstna nedeľa] 

9,00 sv. omša (online prenos)         
 

O Z N A M Y  
 

❑  Svätú omšu a krížovú cestu v dni uvedené v programe bude možné sledovať 

prostredníctvom online prenosu na YouTube (Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – 

Juh). Ak budete odoberať náš kanál na YouTube, pomôžete nám! 

❑  Do komunity v Trnave odchádza rehoľná sestra Hieronyma FDC, ktorá 

v tunajšej farnosti s osobitnou láskou a pozornosťou pomáhala pri 

stretnutiach s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Nech ju dobrý Pán Boh zachová 

v zdraví! 

❑  Kostoly sú zatvorené, verejné bohoslužby sa nekonajú. Úmysly sv. omší 

odslúžia kňazi bez prítomnosti veriacich. 

❑   Aktuálne informácie týkajúce sa farského programu je najlepšie priebežne 

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

www.farnostjuh.sk. 
 

 

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) 
 

 

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

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (8.3.2021 – 14.3.2021) 

prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť bohuznámi veriaci vo výške: 100€, 

20, 40€, 10€ a 50€ a poukázaním na účet: 200€ M., 50€ K.M., 2é€ D., 50€ F., 50€ 

F., 100€ P., 50€ F., 25€ Š., 50€ K., 15€ A., 100€ B., 100€ BB., 10€ K., 20€ O. Pán 

Boh nech odmení darcov! 

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

 

http://www.farnostjuh.sk/

