
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              37/2019      15.9.2019 

 

„Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu.“ (Lk 1, 76) 
 

Zachariáš takto prorokoval: „A ty chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: 

pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš 

Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.“ (Lk 1, 76n.)  
 

Akú veľkú radosť musel pociťovať Zachariáš, keď naplnený Duchom Svätým takto 

prorokoval o svojom synovi Jánovi Krstiteľovi. Veď s Alžbetou dlhé roky trpeli 

tým, že nemohli mať deti a kvôli tomu sa stali terčom pohŕdania Židov. Napriek 

tomuto utrpeniu žili Alžbeta a Zachariáš spravodlivo pred Pánom a svoju bolesť, 

že nemôžu mať deti, určite obetovali za skorý príchod Mesiáša. A akú peknú 

odmenu dostali od Pána za svoju vernosť: Daroval im syna, Jána, ktorý mal celkom 

bezprostredne pripraviť cestu Mesiášovi, pripraviť preňho ľudské srdcia a dokonca 

položiť život za svojho Boha.  
 

Svätý pápež Ján Pavol II. vďačí za svoje kňazské povolanie tiež bezpochyby svojim 

rodičom. Na svojho otca si spomína ako na muža, ktorého život bol životom stálej 

modlitby. Večer a zavčas rána ho vždy vídaval, ako sa pokľačiačky ticho modlí. O 

svojom otcovi vyhlásil: „… jeho príklad bol pre mňa akýmsi prvým domácim 

seminárom.“  
 

Ján Pavol II. často hovoril o tzv. piatom evanjeliu, evanjeliu utrpenia, ktoré hlásal 

vlastným príkladom. Keď ho poznačila staroba a choroba, keď už navonok 

nemohol byť aktívny, vtedy bol viditeľným obrazom ukrižovaného Krista, ktorý 

dobrovoľne a z lásky dáva svoj život za ľudstvo. Práve vtedy obetovaním svojho 

života najviac obdaroval Cirkev.  
 

Počas návštevy Slovenska v roku 2003, hlboko poznačený utrpením, Ján Pavol II. 

hovoril: „Kríž je tým miestom, na ktorom sa nám zjavila Božia láska. Kristov kríž 

je víťazstvom nad zlom, porážkou smrti, sprostredkovaním života, znovunavrátením 

nádeje. Buď pozdravený, kríž, nádej jediná!“ 
 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 16.9.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 17.9.2019   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 18.9.2019   

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 19.9.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 20.9.2019       

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Sobota 21.9.2019        sv. Matúš, apoštol a evanjelista 

7,00 sv. omša 

16,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 22.9.2019   [25. 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 16.9.2019 – Piatok 20.9.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 21.9.2019         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 22.9.2019   [25. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 16.9.2019 – Piatok 20.9.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 21.9.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 22.9.2019   [25. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes, po sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja, bude zápis 

prvoprijímajúcich detí. Dodatočný zápis pre tých, ktorí dnes nemohli prísť, bude 

v utorok 17.9. o 17,00 vo farskej kancelárii. 

❑ Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio Lumen a televíziu Lux. 
 

 

Ďakujem všetkým za modlitby a za účasť na pondelkovej svätej omši v kostole 

Kráľovnej pokoja, ktorej hlavným celebrantom svätej omše bol otec kardinál 

Jozef Tomko spolu s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom.  

Pre celú farnosť bola táto návšteva mimoriadne vzácnym a jedinečným darom! 

Ďakujem všetkým, ktorí prišli a osobitne tým, ktorí sa podieľali na príprave tejto 

slávnosti!                                                                              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 

Patrik Šestko a Ivana Ištoková 

Tomáš Varga a Lucia Bartková 

Peter Vaszi a Ivana Pilipová 

Andrej Mangera a Silvia Bačenková 

Tomáš Kramárek a Annamária Cengelová 

Peter Radáči a Aneta Barnová 

http://www.farnostjuh.sk/


 

Nedeľa so svätými manželmi Ľudovítom a Zéliou Martinovcami 
 

 

V nedeľu 29. septembra 

navštívia našu farnosť 

bratia bosí karmelitáni 

z Lorinčíka. 

 Pri sv. omšiach sa nám 

prihovoria a predstavia 

spiritualitu svätých 

manželov Ľudovíta a Zélie 

Martinovcov – rodičov sv. 

Terézie z Lisieux. 

Bratia karmelitáni so sebou 

prinesú aj relikvie týchto 

svätých manželov a tak po 

každej sv. omši bude možnosť si tieto relikvie uctiť. 

Pri tejto príležitosti bude zbierka na podporu stavebných prác v podkroví 

kláštora, v ktorom karmelitáni potrebujú vytvoriť ďalšie izby pre účastníkov 

duchovných obnov, pretože kvôli veľkému záujmu doterajšia kapacita izieb už 

nestačí. 

Karmelitáni so sebou prinesú knižky, škapuliare, CD s duchovnými piesňami, 

či iné predmety. Podporiť ich preto budete môcť aj zaobstaraním si niektorých z 

týchto vecí. 

 
 

Drahí rodičia, 
 

minulý rok úspešne prebehol v našej farnosti Kurz rodičovstva pre rodičov menších 

detí. 
 

Centrum pre rodinu vo farnosti Kráľovnej pokoja Košice-Juh v spolupráci s 

Inštitútom rodiny Vám tento rok ponúka Kurz rodičovstva pre rodičov detí od 

10 rokov, ktorý sa uskutoční v našej farnosti (Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice-

Juh).  Kurz bude prebiehať počas 5 stretnutí, každú tretiu nedeľu od 14.30-17.30 

hod. Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 13.10.2019 v zasadačke na fare.  

Z organizačných dôvodov Vás prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili v 

Centre pre rodinu alebo na telefónnom čísle 0948733588 (p.Lukčová).  
 

Počas stretnutí bude zabezpečený  program pre deti.  

                                                          Za organizátorov  Gabika a Peter Lukčovci 
 

 


