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Povzbudenie k návratu na bohoslužby 
 

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to 

podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách.  

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu 

však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme 

si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú 

alternatívu. 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz 

od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí 

svoju platnosť 30. júna 2021. 

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva 

chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým 

prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. 

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so 

starostlivým dodržaním platných opatrení.  

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 21.6.2021  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Utorok 22.6.2021  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Streda 23.6.2021   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Štvrtok 24.6.2021 Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť) 

6,30 sv. omša   

17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 25.6.2021  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   

(upratovanie po sv. omši – rodičia prvoprijímajúcich detí) 
 

Sobota 26.6.2021  

7,00 sv. omša  

9,00 sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí 

10,00 sv. omša prvého svätého prijímania 

18,00 sv. omša    
 

Nedeľa 27.6.2021 [XIII. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša    

9,00 sv. omša (s online prenosom)  

11,00 sv. omša (maďarská)   

16,30 sv. omša  

18,00 sv. omša    
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 21.6.2021 – Piatok 25.6.2021 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 

Sobota 26.6.2021 

8,00 sv. omša  

 

 



Nedeľa 27.6.2021 [XIII. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša   

9,30 sv. omša   

11,00 sv. omša   
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 21.6.2021 – Piatok 25.6.2021 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 26.6.2021   

9,00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 27.6.2021 [XIII. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša   
   

O Z N A M Y  
 

❑ Včera sme vo farnosti s prvou skupinou detí slávili prvé sväté prijímanie. V 

sobotu 26.6.2021 budeme vo farnosti sláviť prvé sväté prijímanie s ďalšou 

skupinou detí. 

❑  Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu dobročinných diel Svätého Otca. 

❑ Podmienky pre účasť na sv. omšiach sa v nasledujúcom týždni nemenia. 

Program sv. omší bude tak ako je uvedený v rozpise. V kostole Zoslania Ducha 

Svätého ostávajú aj naďalej nedeľné sv. omše iba predpoludním o 8,00; 9,30 

a o 11,00.   
 

 

Časový harmonogram prípravy a slávenia prvého svätého prijímania  

vo farnosti Kráľovnej pokoja 

 

Tento harmonogram sa týka výlučne detí, ktoré pristúpia v nasledujúcu 

sobotu (26.6.2021) k prvej sviatosti zmierenia a prvému svätému prijímaniu (ZŠ 

Staničná).  
 

utorok 22.6.2021  19:00 nácvik v kostole  

štvrtok 24.6.2021  19:00 nácvik v kostole + výber tuník 

piatok 25.6.2021  po večernej sv. omši o 18:00 upratovanie kostola (rodičia) 

sobota 26.6.2021             9:00 sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí 

                                       10:00 svätá omša prvého svätého prijímania 
 

Rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí prosíme, aby využili príležitosť prijať 

sviatosť zmierenia v priebehu týždňa pred večernými sv. omšami. 
 

 



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

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (13.6.2021 – 19.6.2021) 

prispeli veriaci poukázaním na účet: 50€ S., 20€ Š., 70€ H., 15€ Š., 20€ S., 15€ L., 

50€ V.  Pán Boh nech odmení darcov! 

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

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

17,00. V nasledujúcom týždni bude prebiehať maľovanie priestorov farskej 

kancelárie a tak bude pre kontakt s veriacimi počas kancelárskych hodín vyhradený 

náhradný priestor, ktorý bude riadne vyznačený. Telefonický kontakt:  0910 

686 413. Pevná linka 055/676 30 42 bude počas nasledujúceho mesiaca zrušená, 

v užívaní ostane len uvedené mobilné telefónne číslo. V prípade potreby kňazskej 

služby v nemocnici máme k dispozícii osobitné telefónne číslo 0908 600 095. 

Aktuálne informácie je najlepšie priebežne sledovať na FB stránke farnosti 

Farnosť Košice – Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk 
 

O H L Á Š K Y  
 

Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Patrik Leško a Magdaléna Timková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Poďakovanie zdravotníkom 

Šírenie ochorenia covid-19 spôsobilo veľkú záťaž pre celú spoločnosť.  V 

náročných okolnostiach sa viac prejavili naše dobré aj zlé vlastnosti. Keď sa z krízy 

snažíme zobrať poučenie, treba začať poďakovaním za to, čo bolo a stále zostáva 

obdivuhodné: starostlivosť a obetavosť množstva zdravotníckych pracovníkov. 

Ďakujeme im za to, že s nasadením vlastného zdravia a života bojovali za zdravie 

a životy nás všetkých. Neraz preťažení a vyčerpaní, nielen zápasom s nemocami, 

ale aj s ľudskými slabosťami: s egoizmom či tvrdohlavosťou, ktoré pridali zbytočné 

problémy. Dobrovoľnícka služba našich kňazov v nemocniciach nám umožnila 

bližšie spoznať námahu lekárov a sestier i zdravotníckych pracovníkov, a 

nadobudnúť k ich práci ešte väčšiu úctu. 

Duchovní nám vydali svedectvo o náročnosti tejto práce, ktorá zostáva ťažkou aj s 

klesajúcim počtom chorých na covid. Zdravotníkom preto v mene celej Katolíckej 

cirkvi na Slovensku vyjadrujeme vďaku a úctu za príklad, ktorý poskytli v ťažkých 

časoch, aj za obety, ktoré priniesli a naďalej prinášajú. 

Drahí lekári, sestry, zdravotníci, záchranári a všetci, ktorí ste sa starali o chorých: 

nech Vás dobrotivý Pán odmení za Vašu prácu, za pomoc nám všetkým v núdzi, za 

Vašu lásku a obetavosť. Vyprosujeme Vám Božie požehnanie a znovu 

pripomíname všetkým veriacim, aby sa za Vás modlili i každému človeku, aby si 

Vašu prácu vážil. 

biskupi Slovenska 


