
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                      38/2021 19.9.2021 

 
„Skutočnou originalitou dnes, skutočnou 

revolúciou, je oslobodiť sa od kultúry 

provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a 

nad rámec okamihu, znamená milovať  

na celý život a celou svojou bytosťou.  

Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa  

na deň, ale aby náš život bol 

dobrodružnou výpravou.“ 

                                         pápež František 
 

 

Poďakovanie otcov biskupov 
 

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou 

prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.  

Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu 

s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto 

apoštolskej cesty.  

Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i 

miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, 

stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým 

účinkujúcim.  

Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali 

zdravotne hendikepovaným osobám.   

Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, 

ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme 

Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal.  

Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do 

našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali 

vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh 

všetkým zaplať a požehnaj! 
 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Účasť na bohoslužbách sa riadi usmerneniami a nariadenými opatreniami (Covid 

Automat – verzia 4.1). V nasledujúcom týždni zostávame v červenom stupni, čo 

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

Pri všetkých sv. omšiach v tomto stupni je potrebné mať zoznam 

prítomných, napíšte preto pri vstupe do kostola svoje meno na pripravený 

lístok.   
 

Pondelok 20.9.2021  

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

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

Utorok 21.9.2021 sv. Matúš, apoštol a evanjelista 

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

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

Streda 22.9.2021   

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

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

Štvrtok 23.9.2021 sv. páter Pio, kňaz 

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

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

Piatok 24.9.2021  

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

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

(upratovanie po sv. omši – 1. skupina) 
 

Sobota 25.9.2021  

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

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

Nedeľa 26.9.2021 [XXVI. 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) 
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 20.9.2021 – Piatok 24.9.2021 

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

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

Sobota 25.9.2021 

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

Nedeľa 26.9.2021 [XXVI. 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  
 

❑ Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za vaše milodary! 

❑ Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu 

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi 

vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských 

kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z 

ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a 

sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. 

 Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia 

narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že 

máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké 

šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s 

nami, keď sme to potrebovali. 

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú 

zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu 

povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám 

vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. 

❑ Rodičia prvoprijímajúcich detí, ktoré sú prihlásené na prípravu, dostali 

mailom podrobnejšie informácie o spôsobe prípravy. Začíname už dnes (nedeľa 

19.9.) online stretnutím o 16:00. Kto nestihol zápis, môže ešte v priebehu tohto 

týždňa napísať mail na farnost.juh@gmail.com, podľa možností dohodneme 

dodatočný zápis.  

❑ Stretnutie birmovancov bude v stredu (22.9.) pri večernej sv. omši o 18:00 

v kostole Kráľovnej pokoja.  
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❑ Veriacich, ktorí sú zaočkovaní, prosíme, aby prednostne využívali možnosť 

zúčastniť sa na nedeľných sv. omšiach o 8:00 a o 16:30 v kostole Kráľovnej 

pokoja. 

❑ Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred rannými aj večernými sv. 

omšami cez týždeň. 

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

17,00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. Informácie je najlepšie priebežne 

sledovať na webstránke www.farnostjuh.sk 

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

milodarov priamo na účet farnosti!  

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

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 nedeľné sv. omše (26.9.) 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. Zaslaním mailu sa ale nemožno 

prihlásiť na sv. omšu, na tento účel slúži registračný formulár. 

❑ 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.  
 

 O H L Á Š K Y  
 

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

Rastislav Hura a Mária Hrabčáková 

Sviatosť manželstva prijmú v gr. kat. farnosti  v Košiciach 
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