
SPRAVODAJ 

Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              1/2022       2.1.2022 

 

Pánova sláva sa nám zjavila 

a vždy sa bude zjavovať medzi nami, 

až kým on sám nepríde. 
V rytmoch a striedaní času 

si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. 
Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie 

ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, 

ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc, v tomto roku 17. apríla. 
V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa,  

svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, 
v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. 

 

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni: 

začiatok pôstneho obdobia, 
Popolcová streda – 2. marca, 

Nanebovstúpenie Pána – 26. mája, 

Zoslanie Ducha Svätého – 5. júna. 

Prvá adventná nedeľa – 27. novembra. 
Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých 

i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých 

Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. 
 

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, 

Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 3.1.2022 Najsvätejšieho mena Ježiš 

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

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

Utorok 4.1.2022  

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

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

Streda 5.1.2022  

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

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

Štvrtok 6.1.2022 Zjavenie Pána (Traja králi) 

7:00 sv. omša           (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)     

8:00 sv. omša            (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       

9:00 sv. omša             (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       

11:00 sv. omša (maďarská) (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk) 

16:30 sv. omša          (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       

18:00 sv. omša          (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       
 

Piatok 7.1.2022  

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

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

Sobota 8.1.2022  

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

18:00 sv. omša          (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       
 

Nedeľa 9.1.2022 [Krst Pána] 

7:00 sv. omša           (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)     

8:00 sv. omša            (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       

9:00 sv. omša             (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       

11:00 sv. omša (maďarská) (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk) 

16:30 sv. omša          (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       

18:00 sv. omša          (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)       
 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 3.1.2022 – Streda 5.1.2022 

7,00 sv. omša             (režim OP, vstup do naplnenia počtu 30 osôb)        

19,00 sv. omša            (režim OP, vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 
  

Štvrtok 6.1.2022 Zjavenie Pána (Traja králi) 
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8:00 sv. omša            (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)     

9:30 sv. omša              (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)     

11:00 sv. omša            (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)     
 

Piatok 7.1.2022   

7,00 sv. omša             (režim OP, vstup do naplnenia počtu 30 osôb)        

19,00 sv. omša            (režim OP, vstup do naplnenia počtu 30 osôb) 
 

Sobota 8.1.2022 

8:00 sv. omša            (režim OP, vstup do naplnenia počtu 30 osôb)        
 

Nedeľa 9.1.2022 [Krst Pána] 

8:00 sv. omša            (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)     

9:30 sv. omša              (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)     

11:00 sv. omša            (režim OP s registráciou na www.farnostjuh.sk)     
  

O Z N A M Y  
 

Kiež sa čoraz viac ľudí usiluje v tichosti, pokore a húževnatosti stávať deň po dni 

„remeselníkmi pokoja“. A nech ich vždy inšpiruje a sprevádza požehnanie Boha 

pokoja! 

                                                 z novoročného posolstva pápeža pápeža Františka 
 

 Od 1. januára používame liturgické knihy s obnovenými textami. Priebežne 

si budeme pripomínať a vysvetľovať niektoré zmeny.  
 Vo štvrtok je slávnosť Zjavenia Pána (Traja králi). Naďalej platí dišpenz od 

účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Pri všetkých sv. omšiach bude 

požehnaná trojkráľová voda. Po sv. omši si budete môcť odniesť svätenú vodu. 

Je potrebné, aby ste si priniesli vlastnú nádobu. 
 Pre kostol Kráľovnej pokoja je v nasledujúcich dňoch možný limit 40 osôb a pre 

kostol Zoslania Ducha Svätého limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu. 
 

 

Na všetky sv. omše vo štvrtok 6.1. (Zjavenie Pána) a v nedeľu 9.1. (Krst Pána) 

bude potrebná rezervácia vopred, spustená bude v stredu (5.1.) 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 30 miest. Podľa 

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

bez potreby testu alebo potvrdenia o prekonaní choroby. Okrem malých detí, ktoré 

majú rodičia na rukách, je potrebné osobitne na nedeľné sv. omše registrovať aj 

deti. V prípade, že sa prihlásite, ale z nejakých príčin nebudete môcť prísť na sv. 

omšu, tak napíšte jednoduchý mail s odhlásením na farnost.juh@gmail.com 
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 Na večerné sv. omše cez týždeň v kostole Kráľovnej pokoja budú pri dverách 

lístky pre dovolený počet účastníkov. Ak už lístky nebudú, ostaňte prosím stáť 

vonku!  
 Sväté prijímanie bude možné prijať vždy v čase, keď rozdávame sv. prijímanie 

pri danej sv. omši, prídeme ho vonku dať aj tým, ktorí sa nedostanú do kostola.  

 Sviatosť zmierenia bude možné prijať cez týždeň (okrem štvrtka) pred rannými 

a večernými sv. omšami. Sviatosť zmierenia je dostupná pre všetkých v rámci 

individuálnej pastorácie, bez účasti na svätej omši. 
 

 

Piatok 7.1.2022    16:00  katechéza pre prvoprijímajúce deti                                            

Nedeľa 9.1.2022 16:00  katechéza pre prvoprijímajúce deti                 
                               

 

 

Sestry vincentky ďakujú všetkým dobrodincom z našej farnosti, ktorí nám pomohli 

pri vianočnej zbierke „Taška sv. Vincenta“. Vďaka vašej štedrosti mohli aj tento 

rok obdarovať mnohé rodiny v núdzi a pomôcť im prežiť sviatky Narodenia Pána 

radostne, pokojne a štedro.  
 

 
Štatistika farnosti za rok 2021 
 

Krsty: 58 (33 chlapcov, 25 dievčat) 

Sviatosť birmovania: 25 

Sviatosť manželstva: 14 

Pohreby: 137 (72 mužov, 65 žien) 
 

   Vo farskej kancelárii sme tento týždeň k dispozícii v pondelok – stredu a v 

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

telefónne číslo je vyhradené pre službu v nemocnici, v prípade potreby udelenia 

sviatostí chorým doma zavolajte na farské telefónne číslo. 

  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť svojimi milodarmi v kostole a takisto 

individuálnymi príspevkami. Bohuznámi veriaci prispeli milodarmi 100€, 50€, 30€ 

a 20€. Poukázaním na účet prispeli (20.12.- 31.12.2021) bohuznámi veriaci: 20€ R. 

20€ S., 5€ G., 50€ B., 20€ O., 40€ V., 20€ H., 100€ T., 20€ M., 20€ T., 5€ J., 20€ 

P., 20€ T., 50€ V., 100€ B., 15€ S., 100€ Cs., 20€ K., 15€ H., 10€ V., 20€ V., 30€ 

K., 10€ B., 100€ F., 10€ P., 50€ M., 8€ S., 20€ O., 50€ T., 15€ K., 100€ P., 200€ 

J., 100€ O., 200€ V. a 30€ Z. Pán Boh nech odmení darcov!  
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

 

http://www.farnostjuh.sk/

