
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh              39/2019      29.9.2019 

 

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na 

slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a 

novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Viera je posilnená, keď je daná 

iným. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. 

Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. 
 

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:  

1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom 

Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby 

2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov 

3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie 

4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie 

evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách 

 

Logo predstavuje misijný kríž, ktorého päť 

tradičných farieb predstavuje päť 

kontinentov. Kríž víta svet a spája ľudí. V 

komunikácii v Cirkvi sme spojení s celým 

svetom so všetkými národmi. Kríž je 

znamením spoločenstva s Bohom a s ľuďmi. 

Je svetlý a plný farieb, pretože je znakom 

víťazstva a vzkriesenia. 

Kríž je v tvare sveta, pretože naša 

evanjelizácia nemá ohraničenie ani bariéry – 

je ovocím Ducha Svätého. Kríž objíma 

každého muža a ženu tohto sveta, a vďaka 

krížu sme spojení a otvorení pre spoločnú 

misiu. Láska a svet premenené Duchom Svätým prekonávajú vzdialenosti a 

otvárajú naše srdcia pre druhých. Je to radostná láska Ježiša, ktorá nepozná hranice 

a ide až na kraj sveta. 

Slová „Pokrstení a poslaní“ označujú dve základné vlastnosti kresťana: krst a 

hlásanie. Z kríža prúdi krst pre spásu všetkých ľudí, ktorým sme poslaní hlásať 

Ježišovo evanjelium. 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 30.9.2019 sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 1.10.2019  sv. Terézia z Lisieux, učiteľka Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 2.10.2019  svätých anjelov strážcov 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 3.10.2019  

6,30 sv. omša  

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

Piatok 4.10.2019      sv. František z Assisi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Sobota 5.10.2019        sv. Faustína Kowalská 

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

11,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 6.10.2019   [27. 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 30.9.2019 – Piatok 4.10.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 5.10.2019         

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

14,00 sobášna sv. omša 
 

Nedeľa 6.10.2019   [27. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  



19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 30.9.2019 – Piatok 4.10.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 5.10.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 6.10.2019   [27. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  

❑   Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred 

každou sv. omšou, v kostole Kráľovnej pokoja v tomto týždni večer od 17,00 do 

začiatku sv. omše. Osobitne odporúčame štvrtkový večer. 

❑   Október je mesiacom, ktorý je osobitným spôsobom zasväteným Panne Márii. 

Pozývame všetkých na spoločnú modlitbu posvätného ruženca! V našich 

kostoloch sa ju budeme modliť pol hodiny pred večernými sv. omšami.  

❑  V piatok (4.10.) bude o 15,30 v nemocničnej kaplnke sv. omša obetovaná za 

zdravotníkov. 

❑   Najbližšia sobota je prvou sobotou v mesiaci. V kostole Kráľovnej pokoja a v 

kostole Ducha Svätého začneme o 7,00 fatimskou sobotou.  

❑ V rámci zbierky na kostolné potreby (8.9.) bolo v kostole Kráľovnej pokoja 

vyzbieraných 1365€ a v kostole Zoslania Ducha Svätého 780€. Ďakujeme aj za 

milodary priebežne poukazované na farský účet! 

❑ V rámci zbierky na katolícke masmédiá (22.9.) bolo v kostole Kráľovnej pokoja 

vyzbieraných 1100€, kostole Zoslania Ducha Svätého 656€, v nemocničnej 

kaplnke 65€ a v kaplnke sestier vincentiek 66€. Pán Boh zaplať za milodary. 

❑ Úmysly sv. omší sú už v kostole Kráľovnej pokoja do konca roka obsadené. Na 

ďalšie obdobie budeme zapisovať až po 1.11.2019. 

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

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

❑   V utorok (1.10.) bude pri sv. omši o 10,00 v seminárnom kostole v Košiciach 

slávnostné Veni Sancte.  

http://www.farnostjuh.sk/


Poďme spolu 
 

Chcete vedieť kto? Deti, rodičia, starí rodičia, kto má rád prírodu. Chcete 

vedieť prečo?  Aby nám bolo spolu dobre. Chcete vedieť kedy? V sobotu 

5.10.2019. Chcete vedieť ako? Autom alebo MHD na Jahodnú. /Kto pôjde MHD, 

stretneme sa pri Astórii o 8,30/ 

Chcete vedieť program? Túra z Jahodnej - spoločný odchod 9,45 - na Lajošku 

                                        Svätá omša o 11,00 hod. 

                                        Obed o 12,00 hod. bude pripravený  

A čo potom? Budeme sa rozprávať, hrať a súťažiť a ak prinesiete šarkany, 

vypustíme ich k oblohe. 
 

 

 

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 
 

 

O H L Á Š K Y  
 

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

Tomáš Kramárek a Annamária Cengelová 
 

Peter Radáči a Aneta Barnová 
 

Miroslav Vasiľ a Miriama Juhászová 
 

Andrej Mangera a Silvia Bačenková 
 

Michal Pastor a Michaela Inačovská 
 

Pavel Pleva a Adriana Plevová r. Takáčová 
 

Erik Gajdošík a Miriam Cubjaková 

 


