
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                  13/2021   28.3.2021 

 
Osobitne a prednostne odporúčame veriacim sledovanie a duchovnú 

spoluúčasť na sláveniach Veľkého týždňa a Veľkonočnej nedele s otcom 

arcibiskupom z košickej katedrály! Je to príležitosť lepšie si uvedomiť aj 

patričnosť do diecézy a jednotu so svojim biskupom. 

 

Dóm sv. Alžbety v Košiciach 

 

Zelený štvrtok 1.4.2021   

10,00 sv. omša svätenia olejov 

  (online prenos na www.telke.sk) 

18,00 sv. omša  

(online prenos na www.telke.sk) 
 

 

Veľký piatok 2.4.2021  

15,00 veľkopiatkové obrady  

(online prenos na www.telke.sk) 
 

 

Biela sobota 3.4.2021    

19,00 vigília vzkriesenia  

(online prenos na www.telke.sk) 
 

 

Veľkonočná nedeľa 4.4.2021    

10,30 sv. omša  

(online prenos na www.telke.sk) 

 

„Všetci potrebujeme pokojne prijať, že aj tohtoročné triduum a Veľká noc budú 

bez prítomnosti veriacich na bohoslužbách. Veľká noc sa tým neruší. 

Najdôležitejšiu udalosť dejín spásy, že Ježiš Kristus pre nás zomrel a vstal 

z mŕtvych, si pripomenieme a oslávime podobným spôsobom ako minulý rok – v 

súkromí. Nech nás obmedzenia neoberajú o radosť, že Ježiš Kristus je živý a kráča 

s nami. Je to práve On, ktorý objasňuje cestu nášho života.“ 

         

                 Mons. Bernard Bober, arcibiskup 
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Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 29.3.2021  
 

Utorok 30.3.2021  
 

Streda 31.3.2021   
 

Zelený štvrtok 1.4.2021   

19,00 sv. omša (online prenos) 

20,00 – 22,00 adorácia (online prenos) 
 

Veľký piatok 2.4.2021  

7,00 ranné chvály a posvätné čítanie (online prenos) 

16,30 krížová cesta (zoom online prenos) 

17,00 veľkopiatkové obrady (online prenos) 
 

Biela sobota 3.4.2021    

7,00 ranné chvály a posvätné čítanie (online prenos) 

20,00 vigília vzkriesenia (priamy prenos na STV 3) 

celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup 
 

Veľkonočná nedeľa 4.4.2021    

9,00 sv. omša (online prenos)         
 

Veľkonočný pondelok 5.4.2021    

9,00 sv. omša (online prenos)         

 

O Z N A M Y  
 

❑  Liturgický program v dni uvedené v programe bude možné sledovať 

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

Juh). Všetky prenosy je následne možné nájsť aj v archíve.  

❑  Počas Veľkého týždňa budú v našom farskom kostole Kráľovnej pokoja 

iba uvedené obrady prenášané online, s nevyhnutnou asistenciou na ich 

zabezpečenie.  

❑  Naše kostoly ostávajú zatvorené aj počas Veľkého týždňa, adorácia pri 

Božom hrobe nebude.  
 

 

Vigíliu vzkriesenia bude v sobotu večer v kostole Kráľovnej pokoja 

celebrovať Mons. Marek Forgáč a bude ju možné sledovať v priamom 

prenose na STV 3. 
 

 

❑ Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých jedál! 



❑  Vzhľadom na okolnosti nie je možné predveľkonočné spovedanie v našich 

kostoloch. Osobitne na Veľký piatok sa preto usilujme vzbudiť si dokonalú 

lútosť nad svojimi hriechmi, , ktorá „pochádza z lásky k Bohu milovaného 

nadovšetko. Takáto ľútosť odpúšťa nielen všedné hriechy, ale dosiahne aj 

odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k 

sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (porov. Katechizmus, 1452).  

❑  Požehnanie veľkonočných jedál (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa 

nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri 

rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. 

❑  Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju 

spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi. Tento rok je 

možnosť prispieť priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný 

symbol 910 02. 

❑  Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok sa v tomto roku uskutoční 

v online podobe, bližšie informácie sú na plagáte. 

❑  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 – streda 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 (22.3.2021 – 28.3.2021) 

prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť bohuznámi veriaci vo výške: 20€ 

a poukázaním na účet: 20€ Z., 50€ M., 20€ P., 50€ R., 20€ K., 15€ H., 10€ V ., 50€ 

B., 20€ B.,  10€ B., 50€ L. a 50€ K. Pán Boh nech odmení darcov! 

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

❑ Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte, Košická arcidiecéza a 

Akadémia Karola Wojtylu otvárajú prihlasovanie na akademický rok 2021/22 v 

programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a 

profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, 

zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti 

zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. 

Lektormi programu sú kňazi, manželia - odborníci zo Slovenska a zahraničia. 

Štúdium trvá dva roky. Prihlásiť sa je možné do 30.04.2021. Viac info na 

www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie. 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/


 


