
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              40/2021       3.10.2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Účasť na bohoslužbách sa riadi usmerneniami a nariadenými opatreniami.  

V nasledujúcom týždni budeme v bordovom stupni.  

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

prítomných, napíšte preto pri vstupe do kostola svoje meno a telefónne číslo 

na pripravený lístok.   
 

Pondelok 4.10.2021 sv. František Assiský 

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

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

Utorok 5.10.2021 sv. Faustína Kowalská 

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

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

Streda 6.10.2021   

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

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

Štvrtok 7.10.2021 Ružencová Panna Mária 

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

17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď (režim základ) 
 

Piatok 8.10.2021  

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

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

(upratovanie po sv. omši – 3. skupina) 
 

Sobota 9.10.2021  

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

15,00 sobášna sv. omša    (režim OTP, len pre svadobčanov) 

18,00 sv. omša   (režim základ s povinnou registráciou www.farnostjuh.sk) 
 

Nedeľa 10.10.2021 [28. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša   (režim základ s povinnou registráciou www.farnostjuh.sk) 

8,00 sv. omša  (režim očkovaní) 

9,00 sv. omša              (režim základ s povinnou registráciou www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša (maďarská)  

              (režim základ s povinnou registráciou www.farnostjuh.sk) 

16,30 sv. omša  (režim očkovaní) 

18,00 sv. omša              (režim základ s povinnou registráciou www.farnostjuh.sk) 
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 4.10.2021 – Piatok 8.10.2021 

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

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

Sobota 9.10.2021 

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

Nedeľa 10.10.2021 [28. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša            (režim základ s povinnou registráciou www.farnostjuh.sk) 

9,30 sv. omša            (režim základ s povinnou registráciou www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša            (režim základ s povinnou registráciou www.farnostjuh.sk) 
    

O Z N A M Y  
 

❑ Ďakujeme za vaše milodary v rámci mimoriadnej zbierky pre Kubu. 

V kostole Kráľovnej pokoja sme vyzbierali 1340€, v kostole Zoslania Ducha 

Svätého 255€, v nemocničnej kaplnke 120€ a v kaplnke sestier vincentiek 150€! 

Nech Pán Boh odmení darcov! Individuálne ešte bude možné prispieť na túto 

zbierku do konca roka, bližšie informácie nájdete na výveske. 

❑ Pozývame manželov na Amoris – cyklus troch motivačných 

prednášok pre manželov, zameraných na lepšie pochopenie manželského 

partnera a posilnenie vzájomnej dôvery, ktorý sa uskutoční na Gymnáziu sv. 

Tomáša Akvinského v Košiciach. Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 10. 

októbra o 16.00. O vaše deti sa počas programu postarajú animátori. Prihlásiť sa 

je potrebné do utorku 5. októbra. Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke 

www.amoris.sk. V prípade nepriaznivej situácie prebehne tento program online. 

❑ Príprava prvoprijímajúcich detí v našej farnosti prebieha formou online 

stretnutí každý piatok a nedeľu od 16:00. Nakoľko to je možné, prosíme rodičov, 

aby prišli s deťmi na nedeľnú sv. omšu. 

❑   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 svojimi milodarmi v kostole a takisto 

individuálnymi príspevkami. Bohuznáme rodiny prispeli milodarmi vo výške 50€ 

a 100€. Poukázaním na účet prispeli za posledný mesiac (29.8.-2.10.2021) 

bohuznámi veriaci: 30€ Š., 100€ V., 20€ T., 30€ Z., 20€ R., 30€ Š., 10€ R., 50€ F., 

20€ Š., 25€ Š., 10€ V., 50€ B., 50€ S., 30€ P., 20€ S., 15€ L., 300€ S., 100€ V., 

15€ Š., 10€ A., 100€ H., 20€ T., 20€ B., 20€ P., 15€ H., 10€ V., 10€ B., 50€ S., 

15€ K., 20€ O., 30€ W., 30€ Z. a 30€ Š. Pán Boh nech odmení darcov! 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
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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. Platí to pre kostol Kráľovnej pokoja a pre kostol 

Zoslania Ducha Svätého. 

❑ 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 bordovej 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 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.  

❑ Pri registrácii platí jednoduchá zásada: Ak viete vypísať do prihlasovacieho 

formulára na vybranú sv. omšu svoje meno a mailovú adresu a odoslať to, tak ste 

zaregistrovaní, nevypisujte to znovu!  

❑ Zaslaním mailu alebo sms sa nemožno prihlásiť na sv. omšu, nevieme to 

v reálnom čase registrovať, na tento účel slúži výlučne registračný formulár.  

❑ Každý štvrtok je potrebné sa nanovo registrovať na nedeľnú sv. omšu. 

❑ 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.  

❑ Podľa platnej vyhlášky deti do 12 rokov sa môžu zúčastniť na sv. omši 

pre zaočkovaných bez potreby testu alebo potvrdenia o prekonaní choroby. 

❑ Od povinnosti nosiť respirátor/rúško sú oslobodené deti do 6 rokov a osoby 

s poruchami autistického spektra. 
 

 O H L Á Š K Y  
 

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

Jakub Kováč a Júlia Glovová 

Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 
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