
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      37/2021 12.9.2021 

 
Modlitba za cestu Svätého Otca  
 

Dobrotivý Bože,  

ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa, 

aby nás viedli na ceste za Ježišom.  

Prosíme ťa na ich príhovor 

za Svätého Otca Františka a za nás všetkých, 

aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. 

Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku  

pápež ako nástupca apoštola Petra 

posilnil vo viere, predovšetkým v to, 

že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán, 

je pre každého cestou, pravdou a životom.  

O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen 

 

 
Súčasťou privítania Svätého Otca Františka na Slovensku bude zvonenie zvonov 

vo všetkých farnostiach v nedeľu 12. septembra 2021 o 15:30, kedy sa 

rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy. 

Podobne bude zvonenie vo všetkých kostoloch farnosti Košice – mesto a Košice – 

okolie a tiež v bazilikách sprevádzať príchod Svätého Otca na košické letisko 

v utorok 14. septembra 2021 o 9:00. 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Účasť na bohoslužbách sa riadi usmerneniami a nariadenými opatreniami (Covid 

Automat – verzia 4.1). V nasledujúcom týždni sa nachádzame v červenom stupni, 

čo znamená ďalšie obmedzenie počtu zúčastnených (1 osoba na 15m2). 
 

Pondelok 13.9.2021 sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 40 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 40 osôb) 
 

Utorok 14.9.2021 Povýšenie svätého kríža 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 40 osôb) 
 

Streda 15.9.2021  Sedembolestnej Panny Márie (slávnosť) 

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

8,00 sv. omša (Z) -     bez registrácie a obmedzenia počtu účastníkov 

- len pre zaočkovaných 

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

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

- len pre zaočkovaných 

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

Štvrtok 16.9.2021 sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 40 osôb) 

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

Piatok 17.9.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 40 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 40 osôb)  

(upratovanie po sv. omši – 5. skupina) 
 

Sobota 18.9.2021  

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 40 osôb) 

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

Nedeľa 19.9.2021 [XXV. nedeľa v cezročnom období] 

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

8,00 sv. omša (Z) -     bez registrácie a obmedzenia počtu účastníkov 

- len pre zaočkovaných 

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

11,00 sv. omša (maďarská)  

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

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

- len pre zaočkovaných 

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

http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/
http://www.farnostjuh.sk/


Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 13.9.2021 sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi 

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 12 osôb)  

19,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 12 osôb)  
 

Utorok 14.9.2021 Povýšenie svätého kríža 

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 12 osôb)  
 

Streda 15.9.2021  Sedembolestnej Panny Márie (slávnosť) 

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

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

Štvrtok 16.9.2021 – Piatok 17.9.2021 

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 12 osôb)  

19,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 12 osôb) 
  

Sobota 18.9.2021 

8,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 12 osôb)  
 

Nedeľa 19.9.2021 [XXV. 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  
 

 

Návšteva Svätého Otca na Slovensku je pre nás katolíkov jedinečnou 

duchovnou udalosťou! Viacerí  sa zúčastnia osobne a tí ďalší vytvoria 

spoločenstvo aspoň sledovaním televíznych prenosov. V utorok popoludní 

a v stredu predpoludním je tak upravený program sv. omší, aby sme sa mohli 

osobne zúčastniť na stretnutí tu v Košiciach a na ďalší deň sledovať naživo prenos 

sv. omše zo Šaštína. 
 

 

❑ Vzhľadom na červený stupeň covid opatrení dochádza od zajtrajška 

k ďalšiemu obmedzeniu počtu prítomných na bohoslužbách. Vás, ktorí ste 

zaočkovaní, prosíme, aby ste prišli na niektorú z nedeľných sv. omší vo farskom 

kostole Kráľovnej pokoja (o 8:00 alebo o 16:30), ktorá bude len pre 

zaočkovaných a na ktorú nie je potrebné sa registrovať a ani nie je limit na počet 

zúčastnených. 
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❑ Dnes je zbierka na kostolné potreby. Ďakujeme za vaše milodary na 

zabezpečenie chodu našich kostolov! 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. 

❑ Prihlasovanie na prípravu na prvé sväté prijímanie 

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

stretnutia, ktoré bude  v piatok (17.9.) o 16:00 v kostole Kráľovnej pokoja. 

Rodičia dostanú mailom ďalšie informácie a spôsobe prípravy a forme stretnutí. 

❑ Prihlasovanie na prípravu na prijatie sviatosti birmovania 

Študenti prvého ročníka na strednej škole nech prídu osobne do farskej 

kancelárie, kde sa môžu prihlásiť. Najbližšie stretnutie birmovancov bude 22.9.  

❑ Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. 

Záväzný je jeden deň. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok, 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 
 

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.  

❑ 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 červenej 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.  

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

Ranné a večerné sväté omše v sobotu večer a v  nedeľu 
 

❑ Na sv. omše v stredu (15.9.) potrebná rezervácia vopred (bude spustená v 

pondelok od 18:00) na stránke www.farnostjuh.sk. 

❑ Na nedeľné sv. omše (19.9.) bude potrebná rezervácia vopred (bude 

spustená vo štvrtok od 18:00) na stránke www.farnostjuh.sk. Na každú zo sv. 

omší v kostole Kráľovnej pokoja bude k dispozícii 40 miest a v kostole Zoslania 

Ducha Svätého 12 miest. Ak sa z nejakého dôvodu chcete odhlásiť, napíšte 

jednoduchý mail na farnost.juh@gmail.com.  

❑ Výnimkou bude nedeľná sv. omša 8:00 a 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.  
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