
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh         31/2019       4.8.2019 

 

 

Nedá sa očakávať, že keď žijeme evanjelium, bude nám celé naše okolie naklonené, 

pretože ambície moci a sv 

etské záujmy mnohokrát hrajú proti nám. V spoločnosti, ktorá nepraje 

spravodlivosti a medziľudskej solidarite, môže byť aj snaha o svätosť vnímaná 

negatívne, s podozrením a výsmechom. Kríž, predovšetkým únavy a bolesti, ktoré 

znášame, aby sme žili prikázanie lásky a cestu spravodlivosti, je zdrojom 

dozrievania a posvätenia. Pamätajme, že keď Nový zákon hovorí o utrpeniach, 

ktoré treba zniesť pre evanjelium, zmieňuje sa práve o prenasledovaniach. 

Hovoríme však o nevyhnutných prenasledovaniach, nie o tých, ktoré si môžeme 

zapríčiniť sami nesprávnym spôsobom zaobchádzania s druhými. Svätec nie je 

excentrická osoba s odstupom, ktorá sa stáva neznesiteľnou pre svoju márnivosť, 

negativitu či urazenosť. Kristovi apoštoli neboli takíto. Skutky apoštolov 

zdôrazňujú, že sa tešili sympatii všetkého ľudu, kým nie-ktoré autority ich 

prenasledovali. Prenasledovania nie sú cestou minulosti, pretože aj dnes ich trpíme, 

jednak takým krutým spôsobom ako mnohí súčasní mučeníci, ako aj menej 

výrazným spôsobom – prostredníctvom klebiet a falošnosti. Niekedy môže ísť o 

posmešky, ktorých úmyslom je prekrútiť našu vieru, aby sme vyšli na smiech. Ježiš 

však hovorí o blahoslavenstve, keď budú všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť 

(porov. Mt 5, 11).Svätí Marek, Melichar a Štefan, pomáhajte nám prijať každý deň 

cestu evanjelia, aj keď nám spôsobuje problémy, a tak kráčať ku svätosti. 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 5.8.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 6.8.2019  Premenenie Pána (sviatok) 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 7.8.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 8.8.2019 sv. Dominik, kňaz 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 9.8.2019      sv. Edita Stein, spolupatrónka Európy (sviatok) 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Sobota 10.8.2019        sv. Vavrinec, diakon (sviatok) 

7,00 sv. omša 

14,30 sobášna sv. omša 

15,30 sobášny obrad 

16,30 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 11.8.2019   [19. nedeľa v cezročnom období] 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 5.8.2019 – Piatok 9.8.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 10.8.2019         

8,00 sv. omša 
 

 

 



Nedeľa 11.8.2019   [19. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 5.8.2019 – Piatok 9.8.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 10.8.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 11.8.2019   [19. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑   Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Milodarom prispejete 

na plánovanú výmenu osvetlenia a maľovanie kostola Kráľovnej pokoja. 

❑  Milí farníci, v sobotu dňa 10. augusta 2019 o 8.15 hod. sa uskutoční 

upratovanie kostola a fary pred odpustovou slávnosťou Kráľovnej pokoja v našom 

kostole. Budeme radi ak sa zapojíte a poteší nás každá pomocná ruka. Bližšie 

informácie  a hlásiť sa môžete pri sakristii v sobotu 10.8.2019 od 8.15 hod. u 

Gabiky Kardošovej. 
❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 – 

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42.   www.farnostjuh.sk 

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

O H L Á Š K Y  
 

Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Martin Leco a Viktória Vantechová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

Peter Trembuch a Mária Stanislavová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

Petr Barborka a Veronika Vallušová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farnosti sv. Alžbety v Košiciach 

 

Matúš Hozza a Nikola Mariančíková  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/


Duchovná príprava na odpustovú slávnosť 

vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 
 

Každoročne v auguste, na sviatok Panny Márie Kráľovnej (22.8.) slávime vo 

farskom kostole odpustovú slávnosť ku cti patrónky 

nášho farského kostola a celej farnosti Panne Márii 

Kráľovnej pokoja. Predbežne sa nám takto ukladá 

program duchovnej prípravy na túto slávnosť: 

 
 

Štvrtok 22.8. (Panny Márie Kráľovnej) 

 Do farnosti v tento deň v rámci putovania po celej arcidiecéze prídu relikvie 

svätých košických mučeníkov. Budú u nás celý jeden týždeň. Okrem kostola 

Káľovnej pokoja si ich bude možné uctiť aj v kostole Zoslania Ducha Svätého 

a v nemocničnej kaplnke. Putovanie relikvií sa zavŕši slávnostnou svätou omšou 

v košickej katedrále, ktorá bude v sobotu 7.9.2019 o 10,00. Na tento deň pripadá 

400. výročie smrti svätých Košických mučeníkov. 

 V tento deň sa celodennou adoráciou zapojíme do modlitbového projektu 

Adorácia rodín za rodiny. Pozývame rodiny i jednotlivcov, aby sa zapojili do 

adorácie!  

 Večernú sv. omšu o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja bude sláviť pozvaný kňaz.  
 

Piatok 23.8. 

 Osobitný čas na prijate sviatosti zmierenia pred rannou a večernou svätou omšou.  

 Večernú sv. omšu o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja bude sláviť pozvaný kňaz. 
 

Sobota 24.8. 

 Večernú sv. omšu o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja bude sláviť pozvaný kňaz. 
 

Nedeľa 25.8. (odpustová slávnosť Panny Márie Kráľovnej pokoja) 

 Slávnostnú odpustovú svätú omšu o 9,00 bude celebrovať otec biskup Marek 

Forgáč.  

 Popoludní pripravujeme farský deň v Centre pre rodinu. Pre celú farskú rodinu 

je to príležitosť na stretnutie a rozhovor, pre deti bude pripravených niekoľko 

atrakcií, pre všetkých agapé. 

 

 


