
SPRAVODAJ 

Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              2/2022       9.1.2022 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 10.1.2022  

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

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

Utorok 11.1.2022  

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 12.1.2022  

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 13.1.2022  

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

17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
(režim základ)        

 

Piatok 14.1.2022  

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

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

                                  (upratovanie po sv. omši – 2. skupina) 
 

Sobota 15.1.2022  

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 16.1.2022 [2. nedeľa v cezročnom období] 

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 10.1.2022 – Piatok 14.1.2022 

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 15.1.2022 

8:00 sv. omša            (režim OP, vstup do naplnenia počtu 30 osôb)      
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Nedeľa 16.1.2022 [2. nedeľa v cezročnom období] 

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  
 

 Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie. Výzdobu v kostole ponecháme 

do sviatku Obetovania Pána (2. február). 

 Počet prítomných na sv. omši zostáva aj naďalej limitovaný počtom a režimom 

OP. V priebehu týždňa je účasť na  sv. omšiach do naplnenia stanoveného počtu.  
 

 

Na všetky sv. omše v nedeľu 16.1. bude potrebná rezervácia vopred, spustená 

bude vo štvrtok (13.1.) 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 v režime OP. Podľa platnej vyhlášky sa deti do 12 rokov 

môžu zúčastniť na sv. omši pre zaočkovaných bez potreby testu alebo potvrdenia 

o prekonaní choroby. V prípade, že sa prihlásite, ale z nejakých príčin nebudete 

môcť prísť na sv. omšu, tak napíšte mail s odhlásením na farnost.juh@gmail.com 
 

 

 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 pred rannými a večernými sv. 

omšami. Sviatosť zmierenia je dostupná pre všetkých v rámci individuálnej 

pastorácie, bez účasti na svätej omši. 

 Piatok 14.1.2022   16:00  katechéza pre prvoprijímajúce deti                                            

        Nedeľa 16.1.2022 16:00  katechéza pre prvoprijímajúce deti                                           

 Na budúcu nedeľu (16.1.) pripravujeme so začiatkom o 17:30 druhé farské 

synodálne stretnutie. Ak sa cez týždeň okolnosti nezmenia, prebehne v online 

forme. Tému a otázky do diskusie nájdete v Spravodaji. 
   Vo farskej kancelárii sme tento týždeň k dispozícii v pondelok – piatok v 

čase 15,00 –17,00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. V prípade obsadenej 

linky zavolajte znova. Kňaz v nemocnici  0908 600 095.  Informácie je najlepšie 

priebežne sledovať na Farnosť Košice – Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk.  
  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť svojimi milodarmi v kostole a takisto 

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

a 20€. Poukázaním na účet prispeli (1.1.- 8.1.2022) bohuznámi veriaci: 5€ G., 30€ 

Š., 50€ R., 10€ R., 50€ B., 5€ Ch., 30€ J., 50€ B. a10€ Š. Pán Boh nech odmení 

darcov!  
Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
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II. synodálne stretnutie 

POČÚVAŤ 
 

Počúvať - počúvanie, vypočutie je prvý krok, ale vyžaduje otvorenú myseľ a 

otvorené srdce, bez predsudkov.  
 

Rozličnosť v jednote a jednota v rozličnosti nie je iba slovná hra. Je to bytostné 

vyjadrenie spoločenstva veriacich. Jedno bez druhého nemôže byť. Lebo: 

- nesúrodá koexistencia rozličností bez jednoty vedie k chaosu. 

- a prílišný dôraz na jednotu bez rešpektovania rozličností vedie k uniformite.  
 

Rozličnosti musia byť integrované v možnej jednote, aby tá vytvárala „katholikos“. 

Jednota rozličností sa dá dosiahnuť cez vzájomné počúvanie. Žiadna z rozličností 

nesmie podľahnúť pokušeniu, že je všetkým. Každá rozličnosť je iba časťou 

veľkého obrazu jednoty.  
 

Porozmýšľajme a pri farskom synodálnom stretnutí sformulujme svoj postoj 

k týmto otázkam: 

1. Môže k nám Boh prehovoriť i skrze druhých ľudí, alebo konkrétnejšie 

takých, ktorých hlasy ignorujeme? 
 

2. Aká je váha slova každého človeka (mladý človek, žena, muž, laik, 

zasvätené osoby, kňaz) v našom miestnom spoločenstve?  
 

3. Existujú medzi nami predsudky ohľadom toho, kto „má právo hovoriť“ 

alebo „koho treba počúvať“? 
 

4. Čo komplikuje naše počúvanie druhých v našom miestnom spoločenstve?  
 

5. Zaujímame sa o názory tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ocitli na 

„periférii“ nášho záujmu? 
 

6. K čomu nás môže pohnúť obraz Ježiša v evanjeliách, obzvlášť tam, kde sa 

On stáva blízkym a pozorným voči všetkým „vylúčeným“?  
 

7. Počúvame aj kritické názory o Cirkvi od ľudí, ktorí nie sú kresťania alebo 

z akéhokoľvek dôvodu sa od Cirkvi dištancovali? 
 

8. Aký priestor je poskytnutý v našej miestnej Cirkvi minoritám, zvlášť 

ľuďom zažívajúcim chudobu, sociálne vylúčenie?  
 

9. Viem druhého počúvať, vypočuť bez predsudkov a bez pripravovania si 

vlastných obranných stratégií/odpovedí? 
 

10. Som otvorený pre iný názor a skúsenosť a som ochotný rozšíriť svoj pohľad 

na vec?  


