
Kostol Kráľovnej pokoj a  
 

Piatok 26.11.2021  

6:30 sv. omša bez účasti veriacich  

online prenos:    farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

                                                     e-Kostol 
 

16:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti  

online prenos:   (vyhradený prístup) 
 

18:00 sv. omša bez účasti veriacich 

online prenos:    farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

                                                     e-Kostol 
 

Sobota 27.11.2021  

7:00 sv. omša bez účasti veriacich  

online prenos:    farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

                                                     e-Kostol 
 

18:00 sv. omša bez účasti veriacich 

online prenos:    farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

                                                     e-Kostol 
 

Nedeľa 28.11.2021 [1. adventná] 

9:00 sv. omša bez účasti veriacich  

online prenos:    farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

                                                     e-Kostol 
 

10:00 – 11:00 individuálne sv. prijímanie 
 

15:00 akadémia k blahoslavenej Alexii Le Clerck  

            (Kongregácia Školských sestier de Notre Dame) 

online prenos:    farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 
 

16:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti  

online prenos:   (vyhradený prístup) 
 

18:00 sv. omša bez účasti veriacich 

online prenos:    farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh 

                                                     e-Kostol 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Z kostola Zoslania Ducha Svätého nebudeme realizovať online prenosy. Úmysly 

sv. omší budú v daný deň odslúžené kňazom individuálne. Príležitosť prijať 

sväté prijímanie bude v nedeľu vo farskom kostole Kráľovnej pokoja. 

  



O Z N A M Y  
 

 Program sv. omší je prispôsobený aktuálnym možnostiam. V kostole 

Kráľovnej pokoja budú zabezpečené online prenosy zo sv. omší, tak ako je to 

uvedené v rozpise.  

 Príležitosť individuálne prijať sv. prijímanie bude v nedeľu v čase 10:00 

– 11:00 v kostole Kráľovnej pokoja. Prosíme, aby prijatiu Eucharistie 

predchádzala vo vašich domácnostiach vedomá a pozorná účasť na online 

prenose sv. omše (či už z našej farnosti alebo na iných prenosoch), keďže bude 

tvoriť bezprostrednú duchovnú prípravu na sväté prijímanie. Po vstupe do 

kostola Kráľovnej pokoja pristúpite rovno ku k kňazovi a prijmete Eucharistiu. 

Hneď po prijatí prosíme, aby ste odišli z kostola a umožnili tak vstup ďalším 

veriacim. Na sväté prijímanie nie je potrebné sa nijako vopred prihlasovať. Na 

cestu do kostola a späť domov platí výnimka zo zákazu vychádzania. 

 Na budúci týždeň bude každý deň príležitosť individuálne prijať 

Eucharistiu a pristúpiť k sviatosti zmierenia. Informácia o mieste a čase bude 

v nedeľných oznamoch. 

 V prípade potreby zavolajte kňazovi v nemocnici na tel. č. 0908 600 095.  

Kňaz je k dispozícii pre veriacich na všetkých oddeleniach, vrátane covidových.  

 V prípade potreby je kňaz k dispozícii na farskom tel. č. 0910 686 413. 

   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v  piatok (26.11.) v čase 15,00 –

17,00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. V prípade obsadenej linky 

zavolajte znova. Informácie je najlepšie priebežne sledovať na Farnosť Košice – 

Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk. 

 V nedeľu je zbierka na charitu. Milodarom na tento účel môžete prispieť 

osobne v kostole v nedeľu (28.11.) v čase 10:00 – 11:00 alebo priamo 

poukázaním na účet charity . 
 

 

http://www.farnostjuh.sk/


POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA A SVIEC 

Rodina sa spoločne zíde pri adventnom venci a otec (alebo iný vhodný člen 

rodiny) vedie túto spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby niektoré časti (čítanie zo 

Svätého Písma a prosby) predniesli iní členovia rodiny. 

O.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  

R.: Amen. 

O.: Začíname prežívať Adventné obdobie a požehnávame adventný veniec a 

sviece, ktoré nám majú pripomínať blížiaci sa príchod nášho Spasiteľa Ježiša 

Krista. Modlime sa, nech v našich srdciach zažiari on sám ako odblesk slávy 

nebeského Otca; jeho príchod nech z nás zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí 

nás na synov svetla. 

O.: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 13,11 - 14a 

Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. 

Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, 

deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. 

Žime počestné ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a 

necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista. 

Počuli sme Božie slovo.  

R.: Bohu vďaka. 

Modlitba požehnania adventného venca:  

O.: Modlime sa: Ďakujeme ti, Pane, Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš 

radosti Adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať tvojho Syna, 

nášho Spasiteľa. Požehnaj tento veniec, aby nám ako znak nádeje 

pripomínal život a sväté spoločenstvo, a daj, aby sme v týchto dňoch rástli v 

tvojej milosti. Skrze Krista nášho Pána. 

R.: Amen. 

Modlitba požehnania sviec:  

O.: Modlime sa: Bože, ty si poslal na svet svojho Syna ako 

svetlo. Požehnaj tieto sviece; nech nám v dňoch Adventu pripomínajú 

Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú 

nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku 

Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz 

videli z tváre do tváre tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a 

kraľuje na veky vekov.  

R.: Amen. 



Adventný veniec a sviece možno pokropiť svätenou vodou. 

Po požehnaní adventného venca a sviec niekto z členov rodiny zažne prvú 

adventnú sviecu. 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH 

K.: Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorého nebeský Otec poslal na svet, 

aby všetci ľudia prišli k svetlu pravdy a milosti. 

•         Pane, daj, nech tvoja Cirkev v týchto dňoch horlivo ohlasuje tvoje 

radostné posolstvo a nech vedie veriacich po ceste spásy. 

R.: Prosíme ťa, vyslyš nás! 

•         Pane, daj, nech všetky národy sveta vyhľadávajú pravé svetlo a počujú 

slovo tvojej blahozvesti. 

R.: Prosíme ťa, vyslyš nás! 

•         Pane, daj, nech sa tento adventný čas stane pre našu farnosť časom 

obrátenia a milosti. 

R.: Prosíme ťa, vyslyš nás! 

•         Pane, daj, nech naše rodiny, rodičia i deti, hľadajú Boha v duchovnom 

sústredení, v horlivej modlitbe a v dobrote a láske. 

R.: Prosíme ťa, vyslyš nás! 

O.: A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus: 

R.: Otče náš ... 

O.: Pozdravme aj našu nebeskú Matku, Pannu Máriu:  

R.: Zdravas Mária ... 

R.: Sláva Otcu ... 

 

Záver obradu: 

O.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  

R.: Amen. 

 

Na záver možno zaspievať vhodnú pieseň.  

 


	POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA A SVIEC

