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Pastiersky list pri príležitosti návštevy 

pápeža Františka na Slovensku 
 

Od poslednej pápežskej návštevy na Slovensku 

ubehlo 18 rokov. Tí, ktorí sa vtedy narodili, dnes 

vstupujú do dospelosti. Vtedajší spoločenskí 

lídri, ktorí vítali  –  dnes už svätého – Jána Pavla 

II., medzičasom odovzdali štafetu novej 

generácii. Celá spoločnosť prešla vývojom a mení sa naďalej, čoraz 

rýchlejšie. Naplnení očakávaním položme si,  – drahí bratia a sestry –  otázku: 

ako chceme privítať vzácneho hosťa, viditeľnú hlavu Katolíckej cirkvi a 

duchovného otca viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete?  

Rozmýšľajme, čo môže v tomto roku 2021 Slovensko predstaviť pápežovi  –  a 

pri príležitosti jeho návštevy aj celému svetu, ktorý sleduje jeho zahraničné cesty. 

Aké je Slovensko dnes naozaj? A aké si prajeme, aby bolo zajtra? 
 

Prijmime ho s radosťou! Ale aj v pozornom očakávaní jeho slov, s duchovnou 

disponibilitou, ktorá patrí Svätému Otcovi. Nielen preto, že je to obľúbený pápež, 

ale najmä preto, lebo je to Peter dnešnej doby. Skala, na ktorej Kristus postavil 

svoju Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu.  

Využime v nasledujúcich mesiacoch čas na to, aby sme otvorili svoje srdcia i 

mysle. Zoberme do rúk Sväté písmo. Čítajme a počúvajme o Ježišovi. A 

vyhľadajme si aj spisy pápeža Františka, ktoré máme na dosah ruky, preložené do 

našej reči. Spoznajme z nich lepšie toho, ktorý k nám príde. Má nám mnoho čo 

povedať. Pokúsme sa však pripraviť, aby sme jeho posolstvu čím lepšie 

porozumeli, a z jeho návštevy mohli čím viacej načerpať.  
 

Už teraz sa tešíme, že táto návšteva a povzbudenia Svätého Otca nás vytrhnú zo 

série ťaživých správ, z únavy, nedôvery, znechutenia. Nech nám Svätý Otec 

pomôže nielen odložiť, ale aj ukončiť všetky nezmyselné spory; nech nám dodá 

silu prekonať obavy; nech nás zjednotí naprieč celou spoločnosťou. Nech nás 

spojí medzi sebou navzájom, ale aj, a predovšetkým, v pozornosti k trojjedinému 

Bohu  –  Otcovi, Synovi i Duchu Svätému –  a k hodnotám evanjelia, radostnej 

zvesti, ktorá má patriť všetkým ľuďom (porovnaj Lukáš 2, 10).  

(celý text je na www.tkkbs.sk) 

 

http://www.tkkbs.sk/


Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 19.7.2021  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   
 

Utorok 20.7.2021  

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   
 

Streda 21.7.2021   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša   
 

Štvrtok 22.7.2021 sv. Márie Magdalény 

6,30 sv. omša   

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

Piatok 23.7.2021 sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša   

(upratovanie po sv. omši – II. skupina) 
 

Sobota 24.7.2021  

7,00 sv. omša  

15,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša    
 

Nedeľa 25.7.2021 [XVII. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša    

9,00 sv. omša (s online prenosom)  

11,00 sv. omša (maďarská)   

18,00 sv. omša    
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 19.7.2021 – Piatok 23.7.2021 

7,00 sv. omša    

19,00 sv. omša   
 

Sobota 24.7.2021 

8,00 sv. omša  

16,00 sobášna sv. omša 
 

 

 

 

 



Nedeľa 25.7.2021 [XVII. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša   

9,30 sv. omša   

11,00 sv. omša   
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 19.7.2021 – Piatok 23.7.2021 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 24.7.2021   

9,00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 25.7.2021 [XVII. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša   
   

O Z N A M Y  
 

❑ Rodičia prvoprijímajúcich detí z I. skupiny (19.6.2021; ZŠ Požiarnická a CZŠ 

Bernolákova) si môžu prísť do farskej kancelárie vyzdvihnúť DVD s fotografiami 

zo slávnosti prvého sv. prijímania. 

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

17,00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. Aktuálne informácie je najlepšie 

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

www.farnostjuh.sk 

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

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (11.7.2021 – 

17.7.2021) prispeli bohuznámi veriaci milodarmi vo výške 50€ a 20€ a ďalší 

veriaci poukázaním na účet: 25€ Š., 70€ H., 150€ F., 20€ S., 15€ L., 100€ H.  Pán 

Boh nech odmení darcov! 

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

O H L Á Š K Y  
 

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

Peter Siray a Petronela Deáková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Branislav Deák a Júlia Hufnagelová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

Filip Rojtáš a Mária Hrabarová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 
 

http://www.farnostjuh.sk/


 

Posolstvo svätého Otca Františka  

k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov 
 

25. júl 2021 

„Ja som s tebou po všetky dni“ 
 

 

Pán vie o všetkých našich trápeniach v tomto čase. Je nablízku tým, čo prežívajú 

bolestnú skúsenosť odsunutia bokom. Naša osamelosť – ktorá sa pandémiou ešte 

prehĺbila – mu nie je ľahostajná. V jednom tradovanom príbehu sa hovorí, že sv. 

Joachim, Ježišov dedko, bol vylúčený zo svojej komunity, lebo nemal deti. Jeho 

život – ako aj život jeho manželky Anny – bol považovaný za neužitočný. Avšak 

Pán mu poslal anjela, aby ho utešil. Pokým smutný zotrvával za bránou mesta, 

zjavil sa mu Pánov posol a povedal mu: „Joachim, Joachim! Pán vypočul tvoju 

naliehavú modlitbu“. 

  

Avšak aj vtedy, keď sa všetko javí temné, ako v týchto mesiacoch pandémie, Pán 

naďalej posiela anjelov, aby nás v našej osamelosti utešili, a opakuje nám: „Ja 

som s tebou po všetky dni“. Hovorí to aj tebe, hovorí to mne, nám všetkým. A to 

je zmysel tohto svetového dňa a dôvod, prečo som rozhodol, aby sa slávil prvý 

raz práve tento rok, po dlhej izolácii, keď sa spoločenský život začína len pomaly 

zotavovať: aby každý dedko, každá babka, každý senior, a zvlášť tí najosamelejší 

medzi nami, mohli prijal anjelovu návštevu! 

  

Niekedy majú títo anjeli tvár našich vnukov, inokedy príbuzných, dávnych 

priateľov alebo tých, ktorých sme spoznali práve v tejto ťažkej chvíli. V tejto 

dobe sme sa naučili chápať, aké dôležité sú pre každého z nás objatia a návštevy. 

A je pre mňa veľmi smutné, že na niektorých miestach ešte stále nie sú možné! 

  

Pán však posiela svojich poslov aj prostredníctvom Božieho slova, ktoré nám 

nikdy v živote nechýba. Prečítajme si každý deň jednu stranu z evanjelia, 

modlime sa žalmy, čítajme prorokov! Budeme dojatí Pánovou vernosťou. Písmo 

nám pomôže pochopiť aj to, čo Pán od nás žiada v našom terajšom živote. On 

totiž posiela robotníkov do svojej vinice v každej hodine dňa (porov. Mt 20, 1 – 

16), v každej etape života. Ja sám môžem dosvedčiť, že som povolanie stať sa 

biskupom Ríma prijal vtedy, keď som už dospel takpovediac do dôchodkového 

veku a myslel som si, že nebudem musieť robiť nič úplne nové. Pán je vždy pri 

nás, vždy s novými výzvami, s novými slovami, so svojou útechou, no vždy je pri 

nás. Viete, že Pán je večný a že nikdy nejde do dôchodku, nikdy. 

(celý text je na www.kbs.sk) 
 

 

 

 

http://www.kbs.sk/

