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Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 16.5.2022 sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník 

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Utorok 17.5.2022   

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Streda 18.5.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Štvrtok 19.5.2022  

6:30 sv. omša            

17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 20.5.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša      (upratovanie po sv. omši – 2. skupina)       
 

Sobota 21.5.2022  

7:00 sv. omša           

9:00 sv. omša s udelením sviatosti birmovania      

18:00 sv. omša            
 

Nedeľa 22.5.2022 [Šiesta veľkonočná nedeľa] 

7:00 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

11:00 sv. omša (maďarská) 

18:00 sv. omša                   
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 16.5.2022 – Piatok 20.5.2022 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša             
  

Sobota 21.5.2022  

8:00 sv. omša  
  

Nedeľa 22.5.2022       [Šiesta veľkonočná nedeľa] 

8:00 sv. omša               

9:30 sv. omša        
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 16.5.2022 – Piatok 20.5.2022 

15:30 sv. omša   
 

Sobota 21.5.2022 

9:00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 22.5.2022 [Šiesta veľkonočná nedeľa] 

10:30 sv. omša 
   

O Z N A M Y  
 

❑   Včera (14.5.) pristúpilo v kostole Kráľovnej pokoja k prvej sviatosti 

zmierenia a k prvému svätému prijímaniu 35 detí. Ďalšia skupina detí bude mať 

takúto slávnosť v sobotu  28. mája. 

❑   Na budúcu sobotu (21.5.) pri svätej omši o 9:00 v kostole Kráľovnej pokoja 

udelí otec arcibiskup Bernard Bober sviatosť birmovania. 

❑   Príležitosť prijať sviatosť zmierenia pre birmovancov a ich príbuzných je každý 

deň pred rannou alebo večernou sv. omšou. 

❑ V stredu (18.5.) sa ako farnosť zúčastníme na sv. 

omši o 18:45 v novom kostole sv. Dominika Sávia na 

sídlisku Košice – Ťahanovce. Tamojší duchovný otec 

nám v príhovore priblíži aj symboliku nového kostola. 

Doprava bude individuálne, stretneme sa rovno 

v kostole. 

❑ V rámci zbierky na kňazský seminár bolo v kostole Kráľovnej pokoja 

vyzbieraných 1343€ a v kostole Zoslania Ducha Svätého 490€. Pán Boh nech 

odmení darcov! 

❑   Májové pobožnosti sú spoločne v čase začiatku večerných sv. omší v kostole 

Kráľovnej pokoja aj v kostole Zoslania Ducha Svätého. 

❑ Na budúcu nedeľu (22.5.) plánujeme šieste farské synodálne stretnutie. Téma: 

Dialóg v Cirkvi a v spoločnosti. 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. 

❑   Vo farskej kancelárii sme tento týždeň k dispozícii v pondelok – piatok v 

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

nezodvihnutia zavolajte znova. Kňaz v nemocnici  0908 600 095.  Informácie je 

najlepšie priebežne sledovať na  Farnosť Košice – Juh a na webstránke 

www.farnostjuh.sk.  

❑  Poukázaním na účet prispeli (1.5.- 14.5.2022) bohuznámi veriaci: 20€Z., 20€ 

R., 30€ A., 20€ M., 30€ Š., 10€ R., 20€ K., 30€ V., 40€ Š., 30€ B., 10€ J., 100€ V., 

10€ H., 25€ S., 20€ S. a 15€ L. Pán Boh nech odmení darcov!  

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

http://www.farnostjuh.sk/


VI. synodálne stretnutie 
 

Dialóg v Cirkvi a v spoločnosti 
 

Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale 

pomalý do reči a pomalý do hnevu. (Jak 1,19) 

 
Dialóg je cestou vytrvalosti, ktorá zahŕňa aj stíšenie a bolesť, ale je schopná prijať 

skúsenosti jednotlivcov i národov. V dialógu je stále východiskovým bodom láska 

a schopnosť každého človeka milovať. V tomto prípade je nanajvýš potrebné 

ohľaduplné ohlasovanie v presvedčení, že všetci sme si navzájom bratia a sestry a 

zároveň deti jediného Otca, ktorý je na nebesiach bez ohľadu na to, či ho niekto 

uznáva/vyznáva alebo nie, „Veď Boh zosiela dážď i slnko na dobrých i zlých...“ 

(Mt 5, 44 - 45).  

 

Porozmýšľajme a pri farskom synodálnom stretnutí sformulujme svoj postoj 

k týmto otázkam: 

1. Dialóg nie je prostým „rozprávaním dvoch“ alebo viac ľudí. Ale snahou 

vžiť sa do ich situácie, prijať ich uhol pohľadu. Darí sa nám takto 

pristupovať pri komunikácii v našom cirkevnom spoločenstve? 

2. Aké platformy / štruktúry pre dialóg sú v našej farnosti vybudované?  

3. Aká je spolupráca a spolužitie medzi rôznymi skupinami a hnutiami vo 

farnosti? Ako vnímame členov iných hnutí a spoločenstiev (nezáujem, 

opovrhovanie alebo príležitosť k obohateniu)? 

4. Rozvíjame spoluprácu - a teda vzájomné obohatenie - na medzifarskej 

úrovni? Na úrovni dekanátu? S rehoľnými a inými spoločenstvami v našej 

oblasti?  

5. Akú skúsenosť máme s riešením konfliktov a náročných situácii? 

6. Ako uskutočňuje naša miestna Cirkev dialóg s (a ako sa učí od) ďalších 

oblastí spoločnosti: sveta politiky, ekonómie, kultúry, svetskej spoločnosti 

a od chudobných ľudí? - Usilujeme sa o dialóg s tými, ktorí žijú mimo 

„nášho“ cirkevného spoločenstva (príslušníci iných náboženstiev, ľudia 

bez náboženského vyznania ...)? 

7. Ako podporujeme spoluprácu snáboženskými komunitami prítomnými na 

našom území a tiež s laickými združeniami a hnutiami a medzi nimi 

navzájom ? 

8. Aké skúsenosti s dialógom a spoločným úsilím máme spolu s veriacimi 

iných náboženstiev? 

9. Aké skúsenosti s dialógom a spoločným úsilím máme spolu s neveriacimi?  

 
 

Šieste stretnutie farského synodálneho spoločenstva bude na budúcu nedeľu 

(22.5.2022) od 16:30 vo farskej zasadačke.  


