
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                  12/2021   21.3.2021 

 

25. marec 

Zvestovanie Pána 
(Deň počatého dieťaťa) 

Ó, Mária, 

úsvit nového sveta, 

Matka žijúcich, 

tebe zverujeme vec života: 

zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy 

detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, 

chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, 

mužov a žien – obetí neľudského násilia, 

starých a chorých zabitých z ľahostajnosti 

alebo z nepravého súcitu. 

Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna 

dokázali otvorene a s láskou ohlasovať 

ľuďom našej doby 

Evanjelium života. 

Vypros im milosť, aby ho prijímali 

ako stále nový dar, 

aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia 

po celý život, 

vypros im odvahu, činné a vytrvalé 

svedectvo o ňom, 

aby mohli budovať 

so všetkými ľuďmi dobrej vôle 

civilizáciu pravdy a lásky 

na česť a slávu Boha Stvoriteľa, 

ktorý miluje život. 

Amen 

                                         (modlitba sv. Jána Pavla II.) 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 22.3.2021  
 

Utorok 23.3.2021  
 

Streda 24.3.2021   
 

Štvrtok 25.3.2021  Zvestovanie Pána (sviatok) 
 

Piatok 26.3.2021  

18,00 krížová cesta mladých (online prenos) 
 

Sobota 27.3.2021    
 

Nedeľa 28.3.2021   [Kvetná 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! 

❑  Zo soboty (27.3.) na nedeľu (28.3.) sa posúva čas zo zimného na letný. 

❑  Podľa aktuálnych možností pripravíme vo farnosti duchovný program na 

Veľký týždeň a na Veľkonočné sviatky. Informácie poskytneme na budúcu 

nedeľu. 

❑  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 (15.3.2021 – 21.3.2021) 

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

20 a 50€ a poukázaním na účet: 20€ S., 20€ S., 50€ D., 10€ F., 100€ R., 15€ Š., 15€ 

G., 10€ H., 50€ P., 50€ F., 20€ S., 15€ L., 70€ H., 50€ S., 50€ V., 50€ B., 50€ J., 

20€ R., 10€ K., 50€ Z. Pán Boh nech odmení darcov! 

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

http://www.farnostjuh.sk/

