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Pred Cirkvou je podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. 

Stanislava Zvolenského veľké pozvanie, ktorým je synodálny proces. Ako 

povedal v relácii TV LUX V Samárii pri studni, pápežovi Františkovi záleží, aby 

sa v Cirkvi obnovilo spoločné kráčanie, čo sa cudzím slovom volá synodálny 

proces. „V nasledujúcich dňoch budeme v našich diecézach a farnostiach pozývať 

kňazov a veriacich laikov, aby sa na tomto synodálnom procese zúčastnili. Teda, 

aby sa zúčastnili na spoločnom kráčaní, prostredníctvom rozličných formátov 

stretnutí modlitby a v uvažovaní nad určitými konkrétnymi témami života 

spoločenstiev,“ povedal v relácii s tým, že návšteva Svätého Otca na Slovensku je 

pre nás skvelým darom otvorenia tohto spoločného kráčania, teda synodálneho 

procesu. „Máme nasledujúce týždne a mesiace dôležitú úlohu učiť sa, čo znamená 

spoločné kráčanie, spoločná modlitba, spoločné uvažovanie, pýtanie sa, 

počúvanie, dialóg vo vnútri Cirkvi, otvorenie sa v modlitbe pre pôsobenie Ducha 

Svätého. To je krásna úloha, ktorá bola otvorená návštevou Svätého Otca,“ dodal. 

(www.tkkbs.sk) 



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 11.10.2021  

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

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

Utorok 12.10.2021  

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

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

Streda 13.10.2021   

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 14.10.2021  

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 15.10.2021 sv. Terézia z Avily, učiteľky Cirkvi 

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 – 4. skupina) 
 

Sobota 16.10.2021 sv. Margita Mária Alacoque, panna 

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

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

Nedeľa 17.10.2021 [29. 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 11.10.2021 – Piatok 15.10.2021 

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 16.10.2021 

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

Nedeľa 17.10.2021 [29. 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, že rešpektujete všetky pokyny pri vstupe do kostola a takisto 

počas sv. omší!  

❑ Ostávame pri rovnakom usporiadaní sv. omší ako to bolo v uplynulom 

týždni. Všetky sv. omše cez týždeň sú v režime základ, vstup je do naplnenia 

povolenej kapacity. Dve nedeľné sv. omše (o 8:00 a 16:30) v kostole Kráľovnej 

pokoja sú vyhradené pre zaočkovaných. V kostole Zoslania Ducha Svätého nie je 

sv. omša vyhradená pre zaočkovaných, keďže v tomto kostole nevieme 

zabezpečiť potrebné služby výhradne zaočkovanými.  

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Ďakujeme za každú 

formu podpory! 

❑ Misijnú nedeľu budeme sláviť o dva týždne, v nedeľu 24.10.2021. 

❑ Príprava prvoprijímajúcich detí v našej farnosti pokračuje formou online 

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

aby prišli s deťmi na nedeľnú sv. omšu. 

❑  Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prísť do farskej kancelárie vyzdvihnúť 

podielovú knihu a kalendár a takisto uhradiť členské (8€) na budúci rok. 

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

17,00. Vstup je v režime základ. 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. Rodičia prvoprijímajúcich detí (ZŠ Gemerská) 

prispeli milodarom  362€. Poukázaním na účet prispeli za posledný týždeň (4.10.-

9.10.2021) bohuznámi veriaci: 20€ R., 20€ S., 50€ V., 30€ K., 20€ M., 10€ R., 

10€ K., 50€ X., 20€ Š. Pán Boh nech odmení darcov! 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
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Aj naša farnosť sa zapojí do projektu sviečka za nenarodené 

deti. Veríme, že to bude možné realizovať v kostole 

Kráľovnej pokoja v stredu 3.11.2021 pri sv. omši Za život.  

Individuálne sa do tohto projektu môžete zapojiť už teraz, 

viac sa o ňom dočítate na www.forumzivota.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. 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 nosenia respirátora/rúška sú oslobodené deti do 6 rokov 

a osoby s poruchami autistického spektra. 

mailto:farnost.juh@gmail.com

