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 „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“  

Sk 4,20 

 
Vo všetkých kostoloch na Slovensku 

sa dnes slávi misijná nedeľa. Cirkev 

je viac ako náš kostol, do ktorého 

pravidelne chodíme. Cirkev je 

celosvetové spoločenstvo. Misijnú 

nedeľu slávia farnosti celého sveta, 

aj tie najchudobnejšie. Je to 

najstaršia a najväčšia akcia 

solidarity na celom svete.  „Lebo 

my nemôžeme nehovoriť o tom, čo 

sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) To je 

motto tohtoročnej Misijnej nedele, 

ktorá pozýva všetkých kresťanov, 

aby sa navzájom učili vzájomne 

zdieľať bohatstvo viery. Na 

Slovensku sa tento rok upriamujeme 

na Keňu, kde kresťania hovoria: 

„Sme jedna Božia rodina“. Na 

celom svete je celkovo 2500 diecéz, 

z ktorých sa viac ako 1100 nachádza 

v najchudobnejších častiach sveta. 

Každý rok vznikne 10 nových 

diecéz a 10 nových kňazských 

seminárov v misijných krajinách. 

Viac ako miliarda katolíkov sa na 

Misijnú nedeľu zapája do podpory 

chudobných. 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

V nasledujúcom týždni sa riadime opatreniami zodpovedajúcimi bordovému 

stupňu protipandemických opatrení. 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.   

Pri sv. omšiach vyhradených pre zaočkovaných máte povinnosť mať pri sebe 

doklad (v papierovej alebo v elektronickej podobe) potvrdzujúci túto 

skutočnosť! 
 

Pondelok 25.10.2021  

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 26.10.2021  

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 27.10.2021   

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 28.10.2021 sv. Šimon a Júda, apoštoli 

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 29.10.2021  

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 – 2. skupina) 
 

Sobota 30.10.2021  

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 31.10.2021 [31. 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 25.10.2021 – Piatok 29.10.2021 

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 30.10.2021 

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

Nedeľa 31.10.2021 [31. 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 očkovaní) 
    

O Z N A M Y  
 

❑ Pri dvoch sv. omšiach (v piatok 22.10. o 18:00 a v sobotu 23.10. o 9:00) 

udelil otec biskup Marek Forgáč mladým veriacim v našej farnosti sviatosť 

birmovania. Nech mladí svedčia svojim životom o kráse evanjelia! 

❑ Dnes je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na 

misie. 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. 

❑ Minulotýždňová zbierka pre potreby farnosti bola v kostole Kráľovnej 

pokoja vo výške 1545€ a v kostole Zoslania Ducha Svätého 140€.  Ďakujeme za 

každú formu podpory! 

❑ Príležitosť prijať sviatosť zmierenia pred Sviatkom všetkých svätých 

a Pamiatkou na všetkých verných zosnulých bude pred rannými a večernými sv. 

omšami cez týždeň. Osobitne odporúčame prísť vo štvrtok do kostola Kráľovnej 

pokoja v čase medzi 17:00 – 19:00, ktorý je vyhradený na tichú adoráciu a prijatie 

sviatosti zmierenia. Spovedať budú viacerí kňazi. 

❑ Program na sviatok Všetkých svätých oznámime na budúcu nedeľu, keďže 

vo veľkej miere bude závisieť od epidemiologického stupňa, v ktorom sa budeme 

nachádzať. 

❑ V stredu (27.10.) o 19:00 bude online stretnutie farskej rady.  

❑ V piatok (29.10.) a v nedeľu (31.10.) nebude online stretnutie 

s prvoprijímajúcimi deťmi. 

❑ 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  a jedna  sv. omša (o 11:00) v kostole Zoslania Ducha Svätého sú 

vyhradené pre zaočkovaných.  
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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. 

❑   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 20€. Poukázaním na účet prispeli za posledný týždeň (17.10.-

23.10.2021) bohuznámi veriaci: 15€ O., 30€ K., 20€ A., 20€ T., 20€ B. a 15€ H. 

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 a sv. omša o 11:00 v kostole Zoslania Ducha Svätého. 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. Pri sv. omšiach vyhradených pre 

zaočkovaných máte povinnosť mať pri sebe doklad (v papierovej alebo 

v elektronickej podobe) potvrdzujúci túto skutočnosť! 

❑ 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. 
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