
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      35/2021 29.8.2021 

 

Príprava na prijatie sviatostí 
 

Prvé sväté prijímanie 
 

Prihlasovanie: Rodičia (stačí jeden z nich) môžu prísť svoje dieťa zapísať v rámci 

stretnutia, ktoré bude (vyberte si jeden z týchto termínov):  

- v utorok (7.9.) o 16:00 v kostole Kráľovnej pokoja 

- v piatok (10.9.) o 16:00 v kostole Kráľovnej pokoja 

Prihlásiť  možno pokrstené deti bývajúce vo farnosti, ktoré rodičia vedú vo viere. 

Prípravu začínajú deti, ktoré aktuálne navštevujú tretí ročník základnej školy a sú 

prihlásené aj na vyučovania Náboženskej výchovy. Na zápis nie je potrebné nosiť 

nijaké doklady, všetko potrebné Vám povieme pri osobnom stretnutí. 

Termíny stretnutí: 

Prvoprijímajúce deti sa budú stretávať každý piatok pri sv. omši o 18:00 v kostole 

Kráľovnej pokoja. V rámci sv. omše bude katechéza pre deti. Každú nedeľu 

očakávame účasť detí na sv. omši spolu s rodičmi. Okrem toho budú raz mesačne 

stretnutia s rodičmi prvoprijímajúcich detí.  
 

Sviatosť birmovania 
 

Prihlasovanie: Na prípravu sa môžu prihlásiť študenti prvých ročníkov stredných 

škôl, ktorí sú pokrstení, prijali Eucharistiu i sviatosť zmierenia, usilujú sa viesť 

kresťanský život a patria do farnosti. Na prihlasovanie musí prísť 

kandidát/kandidátka osobne:  

- v stredu (8.9.) na sv. omšu o 18:00 do kostola Kráľovnej pokoja 

Na zápis nie je potrebné nosiť nijaké doklady, všetko potrebné Vám povieme pri 

osobnom stretnutí. 

Termíny stretnutí: Stretnutia birmovancov budú každý týždeň v stredu večer. 

Budú začínať sv. omšou o 18:00 v kostole Kráľovnej pokoja a po jej skončení 

budú pokračovať stretnutiami v menších skupinách do 20:00. 
 

Príprava dospelých na krst, prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania 
 

Prihlasovanie: Na prípravu sa môže prihlásiť ktokoľvek, bez ohľadu na vek, 

komu chýba niektorá z uvedených sviatostí. Prvé stretnutie bude v utorok (31.8.) 

o 19:00 vo farskej kancelárii. 

Termíny stretnutí: po dohode s prihlásenými 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Účasť na bohoslužbách sa riadi usmerneniami a nariadenými opatreniami (Covid 

Automat – verzia 4.1). Aj v nasledujúcom sa nachádzame v oranžovom stupni, 

z čoho vyplývajú aj obmedzenia týkajúce sa počtu účastníkov bohoslužieb. 
 

Pondelok 30.8.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 
 

Utorok 31.8.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 
 

Streda 1.9.2021   

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 
 

Štvrtok 2.9.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 

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

Piatok 3.9.2021 sv. Gregor Veľký, pápež 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 

(upratovanie po sv. omši – 3. skupina) 
 

Sobota 4.9.2021  

7,00 fatimská sobota + sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 100 osôb) 

18,00 sv. omša   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

Nedeľa 5.9.2021 [XXIII. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

9,00 sv. omša   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

(s online prenosom)  

11,00 sv. omša (maďarská)  

   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk)  

16,30 sv. omša  -     bez registrácie a obmedzenia počtu účastníkov 

- len pre zaočkovaných 

18,00 sv. omša    (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 30.8.2021 – Piatok 3.9.2021 

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 30 osôb)  

19,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 30 osôb)  

http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/
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Sobota 4.9.2021 

7,00 fatimská sobota + sv. omša (vstup do naplnenia počtu 30 osôb)  
 

Nedeľa 5.9.2021 [XXIII. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

9,30 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

  

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Program  sv. omší závisí od  usmernení vedenia nemocnice. 
   

O Z N A M Y  
 

❑ Otcovia biskupi cez dnešný pastiersky list pozývajú k osobnej účasti na 

stretnutiach so svätým Otcom! 

❑ Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia 

bude pol hodinu pred rannými a večernými sv. omšami cez týždeň, v kostole 

Kráľovnej pokoja večer od 17,00 – 18,00. V sobotu ráno budú v našich kostoloch 

fatimské soboty.  

❑ Spovedanie chorých v domácnostiach bude po telefonickej dohode a pri 

dodržaní všetkých potrebných pravidiel. 

❑ Vo štvrtok (2.9.) budú v kostole Kráľovnej pokoja vystavené relikvie 

svätých košických mučeníkov v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého 

Otca Františka. 

❑ O potrebné dary Ducha Svätého na začiatok nového školského roku 

poprosíme pri večerných sv. omšiach v piatok (3.9.) v kostole Kráľovnej pokoja 

o 18:00 a v kostole Zoslania Ducha Svätého o 19:00. 

❑ V sobotu (4.9.) budú v košickej katedrále celodiecézne kňazské rekolekcie, 

začnú sa sv. omšou o 9:30.  

❑ Aj na budúcu nedeľu bude potrebná registrácia na sv. omše (okrem sv. omše 

o 16:30 v kostole Kráľovnej pokoja. 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – utorok a štvrtok -

piatok v čase 15,00 –17,00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. 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 období (22.8.2021 – 

28.8.2021) prispela bohuznáma rodina milodarom 100€ a ďalší veriaci 

poukázaním na účet: 20€ T., 20€ B., 10€ B., 10€ V., 15€ K., 30€ K. a 100€ M. Pán 

Boh nech odmení darcov! 

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

http://www.farnostjuh.sk/
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 Cez zážitok osobnej prítomnosti človek odrazu pochopí, čo je práve „tu 

a teraz“ naozaj podstatné, naozaj dôležité. Takéto precitnutie je ovocím 

mnohých tichých modlitieb a obiet na úmysel duchovného úžitku stretnutí so 

Svätým Otcom. O niekoľko dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát 

sa dotkne slovenskej zeme. (pastiersky list otcov biskupov) 

 

Na Slovensku prebieha oficiálna registrácia účastníkov na verejné podujatia 

spojené s návštevou pápeža Františka. Stránka je k dispozícii na adrese: 

www.navstevapapeza.sk (v časti Registrácia) 

Zaregistrovať sa je možné vyplnením registračného formulára. V ňom je 

potrebné uviesť niekoľko osobných údajov a e-mailovú adresu, na ktorú bude 

účastníkom po skontrolovaní údajov zaslaný lístok, a s ním bude  umožnený vstup 

na podujatie. Ten lístok bude mať QR kód, ktorý bude jedinečný, nedá sa 

kopírovať a bude pre každú osobu vlastný.  

 

Ranné a večerné sväté omše cez týždeň 
 

❑ Účasť na bohoslužbách bude podľa aktuálnych usmernení v režime 

„základ“, čo znamená, že nebude potrebné preukazovať očkovanie, testovanie 

alebo prekonanie covidu. Zároveň to však znamená nízky dovolený počet 

účastníkov (25% miest na sedenie) a v aktuálnej oranžovej fáze aj povinnosť 

viesť menný zoznam zúčastnených na konkrétnej bohoslužbe.   

❑ Na ranné aj večerné sv. omše cez týždeň budú pri dverách lístky pre 

dovolený počet účastníkov. Ak už lístky nebudú, ostaňte prosím stáť vonku! 

❑ V aktuálnej oranžovej fáze máme povinnosť viesť menný zoznam 

účastníkov na každej bohoslužbe. Pri vstupe do kostola napíšte svoje meno na 

lístok a vhoďte ho do označenej uzavretej schránky. (Všetky osobné údaje sú 

farnosťou spravované v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov). 

❑ Kostoly budú riadne otvorené 30 minút pred začiatkom sv. omše. 
 

Ranné a večerné sväté omše v sobotu večer a v  nedeľu 
 

❑ Na nedeľné sv. omše bude potrebná rezervácia vopred (bude spustená vo 

štvrtok o 18:00) na stránke www.farnostjuh.sk. Na každú zo sv. omší v kostole 

Kráľovnej pokoja bude k dispozícii 100 miest a v kostole Zoslania Ducha Svätého 

30 miest. Ak sa z nejakého dôvodu chcete odhlásiť, napíšte jednoduchý mail na 

farnost.juh@gmail.com.  

❑ Výnimkou bude nedeľná sv. omša o 16:30 v kostole Kráľovnej pokoja. 

Bude určená len pre tých, ktorí sa vedia preukázať plným zaočkovaním. Pre 

nich nebude potrebná žiadna registrácia vopred a tejto sv. omše sa netýka 

ani žiadne obmedzenie v počte zúčastnených.  

❑ Vstup do kostola na nedeľnú sv. omšu bude 15 min. pred jej začiatkom. 

https://www.navstevapapeza.sk/sk
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