
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              32/2019      11.8.2019 

 

 

 

 

Blíži sa prvé výročie slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Tento rok 

bol veľmi bohatý na Božie milosti, rok s množstvom poďakovaní, pekných 

svedectiev a hlbokých stretnutí s blahoslavenou Ankou v modlitbe. Nebo sa 

otvorilo, aby sme mohli mať spoločenstvo so svätými i blahoslavenými. 

Pozývam vás osláviť 1. výročie blahorečenia a poďakovať za to dobro, ktoré Boh 

poslal na túto zem na Ankin príhovor. Boh je štedrý a sľúbil, že obdaruje všetkých, 

ktorí prosia.  

Teším sa na stretnutie s vami vo Vysokej nad Uhom.  

 

otec Pavol Hudák 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 12.8.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 13.8.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 14.8.2019  sv. Maximilián Kolbe, kňaz a mučeník 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 15.8.2019 Nanebovzatie Panny Márie (prikázaný sviatok) 

6,30 sv. omša  

9,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Piatok 16.8.2019      sv. Štefan Uhorský 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Sobota 17.8.2019         

7,00 sv. omša 

17,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 18.8.2019   [20. 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 12.8.2019 – Streda 14.8.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Štvrtok 15.8.2019 Nanebovzatie Panny Márie (prikázaný sviatok) 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Piatok 16.8.2019        

7,00 sv. omša 



19,00 sv. omša 
 

Sobota 17.8.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 18.8.2019   [20. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 12.8.2019 – Piatok 16.8.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 17.8.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 18.8.2019   [20. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Vo štvrtok (15.8.) je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Okrem 

ranných a večerných sv. omší pribudne sv. omša o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. 

❑  Ďakujeme obetavým farníkom, ktorí včera prišli pomôcť upratať kostol 

Kráľovnej pokoja a aj spoločné farské priestory!  

❑  Kostol Zoslania Ducha Svätého upratujeme každý piatok po rannej sv. omši. 

Radi by sme privítali nových pomocníkov pri upratovaní, či už pravidelne alebo 

aspoň príležitostne. 

❑  Ružencové spoločenstvo pozýva na púť do Ľutiny v nedeľu 18.8.2019. Bližšie 

informácie u pani Snakovej – 0907 768 324. 

❑   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): 
 

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/


Deviata pútnická sobota 17. augusta 2019  

vo Vysokej nad Uhom 

 

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 17.8.2019 vo Vysokej nad 

Uhom s nasledovným programom: 

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. 

Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky 

Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.  

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci 

z farnosti Bystré a p. farár Branislav Polča 

- po krížovej ceste sa prihovorí kňaz Rudolf Smoter – téma Stvorenie sveta 

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Kapušany 

a p. farár Jozef Marčin. 

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Rudolf Smoter, 

farár vo farnosti Tibava.  

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a 

oslobodenie od zlého. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova 

manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť 

pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. 

 

 

Univerzita tretieho veku na Teologickej fakulte v Košiciach  
 

Teologická fakulta (TF) v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v 

Ružomberku (KU) organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v 

Košiciach. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje 

uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie. 
 

Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe: Filozoficko-teologické základy. 

Štúdium trvá tri roky (6 semestrov). Organizované je formou sústredení, ktoré sa 

konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky. Súčasťou štúdia sú 

prednášky z morálnej teológie, filozofie, kanonického práva, spirituality, 

cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie. 

Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie 

(certifikát) o absolvovaní UTV. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, 

ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa 

nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur.  

Záujemcovia si môžu prihlášku vyzdvihnúť na sekretariáte dekana Teologickej 

fakulty, Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, tel. 055/6836 100 

Termín prihlásenia: do 7.10. 2019 

Štúdium v akademickom roku 2019/2020 začína 10. októbra 2019 


