
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              42/2021       17.10.2021 

 

 

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež 

i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do 

synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v 

našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. 
 

Témou tohto podujatia je „Za 

synodálnu Cirkev: 

spoločenstvo, spoluúčasť a 

misia“ – teda samotná synodálna 

podstata Cirkvi. Tá spočíva v 

spoločnom kráčaní, vo 

vzájomnom počúvaní sa a v 

načúvaní Ducha Svätého pri 

ohlasovaní evanjelia. Kľúčové 

slová "spoločenstvo, spoluúčasť 

a misia" podčiarkujú, že práve 

ohlasovanie evanjelia je tým 

cieľom, na ktorého sledovaní 

máme mať účasť všetci ako 

spoločenstvo veriacich v Krista. 

 

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní 

evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva 

urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a 

dôvery vo vedenie Ducha Svätého! 

 

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na 

diecéznej stránke...). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe 

už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy.  

Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás 

vedie Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu 

vykročme! 

 

Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi. 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Účasť na bohoslužbách sa riadi usmerneniami a nariadenými opatreniami.  

V nasledujúcom týždni zostávame 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 18.10.2021 sv. Lukáš, evanjelista 

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 19.10.2021  

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 20.10.2021   

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 21.10.2021  

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 22.10.2021 sv. Ján Pavol II., pápež 

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 – 1. skupina) 
 

Sobota 23.10.2021  

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

9,00 sv. omša spojená s udelením sviatosti birmovania 
           (režim OTP, vstup len pre birmovancov s birmovnými rodičmi) 

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

Nedeľa 24.10.2021 [misijná nedeľa - 30. 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) 
 

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

zaočkovaných bez potreby testu alebo potvrdenia o prekonaní choroby. 

http://www.farnostjuh.sk/
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 18.10.2021 – Piatok 22.10.2021 

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 23.10.2021 

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

Nedeľa 24.10.2021 [misijná nedeľa - 30. 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  
 

❑ Dnes je zbierka na kostolné potreby. Ďakujeme za každú formu 

podpory! 

❑ V sobotu 23. októbra, pri sv. omši o 9:00 udelí otec biskup Marek Forgáč 

mladým veriacim v našej farnosti sviatosť birmovania. Vzhľadom na 

limitovaný počet prítomných sa na slávnosti zúčastnia iba birmovanci so 

svojimi birmovnými rodičmi. Záverečná príprava bude v stredu (večerná sv. 

omša a nácvik po jej skončení), vo štvrtok (17:00 – 18:30 príležitosť prijať 

sviatosť zmierenia) a v piatok (nácvik po večernej sv. omši). 

❑ Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých 

omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť 

venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. 

Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Ak sa 

rozhodnete na tento účel prispieť milodarom vo výške 3€ a viac, môžete si ako 

pozornosť zobrať nástenný alebo knižný misijný kalendár, kým budú v zásobe. 

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

❑ 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.  

❑ 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. 

❑ S novými birmovancami sa stretneme pri sv. omši v stredu 10. novembra. 

http://www.farnostjuh.sk/
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❑  Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prísť do farskej kancelárie 

vyzdvihnúť podielovú knihu a kalendár a takisto uhradiť členské (8€) na 

budúci rok. 

❑  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove v spolupráci 

s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach  ponúka Duchovnú obnovu 

pre rozvedených - žijúcich sami, v novom partnerstve alebo nesviatostnom 

manželskom zväzku  a pre manželov v kríze. Uskutoční sa v Bardejovských 

Kúpeľoch v penzióne Augustineum v dňoch 26. 11. – 28.11. 2021. Bližšie 

informácie na výveske. 

❑   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. Bohuznámi veriaci prispeli počas 

uplynulého týždňa milodarmi vo výške 200€, 20€ a 40€. Poukázaním na účet 

prispeli za posledný týždeň (10.10.-16.10.2021) bohuznámi veriaci: 25€ Š., 20€ 

S. a 15€ L. Pán Boh nech odmení darcov! 

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 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.  
 

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 chcete odhlásiť, napíšte mail na 

farnost.juh@gmail.com.  

❑ 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.  
 

http://www.farnostjuh.sk/
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