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„Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne.“ 

(Ž 139, 14) 
 

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich 

stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! 

Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou 

zverou, čo sa hýbe po zemi!“ (Gn 1, 27-28)  

 

Prvá kapitola Starého zákona nám hovorí o 

otcovskej láske Boha k človeku. Boh tvorí 

človeka na svoj obraz, ako svoje dieťa a 

dáva mu do vlastníctva všetko, čo stvoril. 

Celé stvorenie má byť darom pre človeka. 

Má si ho podrobiť a ono mu má byť na 

radosť a úžitok. No to ešte nie je všetko. 

Pán Boh dáva človeku takú veľkú 

dôstojnosť, že môže splodiť nový život, 

formovať ho, a tak sa stať 

spolupracovníkom Boha na diele stvorenia. 

To pochopila už naša pramatka Eva, keď porodila svojho prvého syna. Vtedy, 

vedomá si Božieho zásahu, s radosťou zvolala: „Získala som človeka od Pána.“ 

(Gn 4, 1)  

Táto dôstojnosť človeka je však spojená s veľkou zodpovednosťou za nový život, 

ktorý je vždy darom od Pána, vyvíja sa podľa jeho odvekého plánu a smeruje k 

večnému šťastiu s ním. Ako píše prorok Jeremiáš: „Skôr než som ťa utvoril v 

matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa.“ (Jer 1, 

5) Od vekov sme boli v pláne nebeského Otca, už od počiatku sveta na nás myslel 

a mal s nami plán šťastia, ktorý začína už tu na zemi a dokonale sa naplní v nebi.  

Sv. Gianna Beretta Molla, lekárka a matka rodiny, napísala svojmu budúcemu 

manželovi krátko pred ich svadbou: „S Božou pomocou a jeho požehnaním 

spravíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa z našej rodiny stalo miesto, kde 

bude Ježiš stáť nad všetkými záležitosťami, prianiami a skutkami. Kiežby sme sa 

stali Božími spolupracovníkmi na stvorení a darovali mu deti, ktoré ho milujú a 

slúžia mu.“ 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 9.9.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 10.9.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 11.9.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 12.9.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 13.9.2019      sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Sobota 14.9.2019        Povýšenie svätého kríža (sviatok) 

7,00 sv. omša 

16,00 sobášna sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 15.9.2019   Sedembolestná Panny Mária, patrónka Slovenska 

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša  

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 9.9.2019 – Piatok 13.9.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 14.9.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 15.9.2019   Sedembolestná Panny Mária, patrónka Slovenska 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 9.9.2019 – Piatok 13.9.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 14.9.2019        Povýšenie svätého kríža (sviatok) 

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 15.9.2019   Sedembolestná Panny Mária, patrónka Slovenska 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes je zbierka na kostolné potreby. Ďakujeme za milodary, ktoré zbierame 

na nové osvetlenie a vymaľovanie kostola Kráľovnej pokoja. 
❑ Na  budúcu nedeľu, po sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja, bude zápis 

prvoprijímajúcich detí. 
 

 

V pondelok 9. septembra, pri večernej svätej omši o 18,00 v kostola Kráľovnej 

pokoja, poďakujem dobrému Pánu Bohu za 50 rokov svojho života. Svoju účasť na 

moje veľké potešenie prisľúbil otec arcibiskup Bernard Bober a takisto aj otec 

kardinál Jozef Tomko, ktorý je ešte v Košiciach. Pozývam všetkých veriacich 

z farnosti na túto bohoslužbu! 

                                                                                               Miroslav Gira, farár 
 

 

❑ Teologická fakulta v Košiciach Vás 15.9. o16,00 pozýva na tomášovskú 

akadémiu pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Hlavný bod 

programu bude diskusia o mučeníctve v minulosti aj v súčasnosti s Františkom 

Mikloškom a Vladimírom Palkom. 

❑   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): 
 

Vlastimil Ratvaj a Michaela Blahovská 

Vladimír Horváth a Iveta Nemcová 
Patrik Šestko a Ivana Ištoková 

Tomáš Varga a Lucia Bartková 

Peter Vaszi a Ivana Pilipová 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/


 

   Vďaka sponzorom, ktorým záleží na ochrane ľudského života, Vám môžeme 

ponúknuť dopravu na Národný pochod za život ZDARMA.  

   Ak hľadáte lacný a rýchly spôsob účasti na Národnom pochode, využite nami 

objednaný autobus: 05:00 odchod z Košíc; 09:00 sv. omša vo Zvolene; 13:00 účasť 

na Národnom pochode za život; 17:00 odchod z Bratislavy. 

Registrácia (meno, telefón): v našej farskej kancelárii v pondelok 9.9. v čase 

15,00 – 17,00 osobne alebo telefonicky alebo v sakristii Dómu sv. Alžbety. 
 

UPC Košice organizuje autobus pre mladých - tiež bude zdarma. S tým, že oni 

odchádzajú už na sobotný program, teda bude to s nocľahom. 

Ktorí by mali záujem ísť s nimi, nech kontaktujú UPC (email: upcke@upcke.sk 

mobil: 0915 966 444) 
 

 

mailto:upcke@upcke.sk

