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Tento rok nás na Slovensku hlboko zasiahli 

dve smutné udalosti spojené s misiami a 

Afrikou. V marci pri leteckom nešťastí 

v Etiópii zahynula projektová manažérka 

Dobrej noviny Danica Olexová, v auguste zas 

pri autonehode v Tanzánii etnologička 

a misijná dobrovoľníčka Emília Bihariová. 

Obidve žili pre Afriku a svoje nadšenie 

dokázali pretaviť do konkrétnej služby 

ľuďom. Práve to je cieľom Mimoriadneho 

misijného mesiaca, ktorý sprevádza motto 

Pokrstení a poslaní. 
Vieme, že Slovensko je krajinou so silnou misionárskou tradíciou. Po druhej 

svetovej vojne odišli od nás na misie mnohé veľké osobnosti, akými boli napríklad 

saleziáni Ján Šutka a Štefan Foltin či verbisti František Sirovič, Michal Slivka a 

Juraj Vojenčiak. Bola to výrazná generácia rehoľných kňazov, ktorí na misie 

odchádzali na celý život, pretože túžili ľuďom ohlasovať evanjelium a prinášať 

Krista. Túžili po nebi a o tejto túžbe sa chceli podeliť aj s inými. Mimoriadnu túžbu 

po nebi vyjadrila aj sv. Terézia z Lisieux, ktorá sa stala patrónkou misií napriek 

tomu, že nikdy neopustila klauzúrny kláštor, v ktorom žila. Keď táto obľúbená 

svätica vo veku 24 rokov zomierala, jedna staršia spolusestra jej povedala: „Aké je 

to smutné, že si po vás, takú mladú, príde smrť.“ Terézia jej na to odvetila: „Po mňa 

si nepríde smrť, ale Pán Ježiš – a to je obrovský rozdiel.“ 
Mnohí ľudia sú presvedčení, že byť misionárom je úlohou vybraných mužov a žien, 

ktorí odchádzajú do ďalekých krajín. Ako to však zdôrazňuje pápež František, 

misionárom má byť každý pokrstený človek – študentka, ktorá sa ako 

dobrovoľníčka venuje deťom; mladý muž, ktorý nemá problém odviezť babku 

k lekárovi; starý otec, ktorý ochotne vodí vnučku na krúžky; vnímavá matka, ktorá 

sa o čerstvo upečený koláč podelí s kamarátkou, ktorej pečenie nejde; uznávaný 

manažér, ktorý si na diaľku adoptoval niekoľko študentov v Indii; nevládna stará 

žena, ktorá sa oddane každý deň modlí za kňazov. Láska je vynaliezavá a spôsobov, 

ako môžeme napĺňať Ježišovu výzvu, aby sme ohlasovali evanjelium všetkým, je 

nespočetné množstvo.  

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 14.10.2019  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Utorok 15.10.2019  sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 16.10.2019  sv. Margita Mária Alacoq, rehoľníčka 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 17.10.2019 sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 18.10.2019      sv. Lukáš, evanjelista 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Sobota 19.10.2019         

7,00 sv. omša 

16,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša 
 

Nedeľa 20.10.2019   MISIJNÁ NEDEĽA [29. 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 14.10.2019 – Piatok 18.10.2019 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 19.10.2019         

8,00 sv. omša 

15,00 sobášna sv. omša 
 

Nedeľa 20.10.2019   MISIJNÁ NEDEĽA [29. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša  



19,00 sv. omša  
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 14.10.2019 – Piatok 18.10.2019 

15,30 sv. omša   
 

Sobota 19.10.2019         

9,00 gr. kat. liturgia 
 

Nedeľa 20.10.2019   MISIJNÁ NEDEĽA [29. nedeľa v cezročnom období]  

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes bude po sv. omši o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja stretnutie s rodičmi 

prvoprijímajúcich detí. 

❑ Dnes je zbierka na kostolné potreby. Pán Boh nech odmení darcov svojim 

požehnaním! 

❑ V našej farnosti sa zapojíme do spoločnej modlitby Milión detí sa modlí 

ruženec v piatok 18.10. o 17,30 v kostole Kráľovnej pokoja. Pozývame deti a ich 

rodičov, aby prišli na spoločnú modlitbu a aby prišli načas. 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Ak sa rozhodnete na tento účel 

prispieť milodarom vo výške 3€ a viac, môžete si ako pozornosť zobrať nástenný 

alebo knižný misijný kalendár. Po ich rozdaní už ďalšie doobjednať nevieme. 

❑  Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu prísť do farskej kancelárie 

vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu. Zároveň poprosíme o úhradu členského 

príspevku na rok 2020 vo výške 8€. 

❑   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.  

❑ Dnes popoludní sa o 14,30 vo farskej zasadačke začína Kurz rodičovstva pre 

rodičov deti od 10 rokov. 

❑ Kalendár Božieho milosrdenstva na rok 2020 je k dispozícii v sakristii kostola 

Kráľovnej pokoja. 

❑ Bohuznáme rodiny prispeli pre potreby kostola Kráľovnej pokoja milodarmi vo 

výške 100€, 100€, 50€ a 50€. Pán Boh zaplať! 

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

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

❑   Na výveskách v našich kostoloch nájdete ďalšie pozvánky na duchovné 

podujatia, ktoré sa v najbližšom období uskutočnia v Košiciach. Patrí k nim 

napríklad Godzone tour 2019 a večer chvál a adorácie Volanie na Otca. 

 

http://www.farnostjuh.sk/


 
 

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 19.10.2019 v Pavlovciach 

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 Žbince a dp. farár Martin Goč. 

- po krížovej ceste sa prihovorí kňaz Radoslav Krenický – téma Muž a žena – šiesty 

deň stvorenia. 

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

a dp. farár Stanislav Ščerba. 

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Radoslav 

Krenický, farár vo farnosti Úbrež.  

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

oslobodenie od zlého.  
 

 

O H L Á Š K Y  
 

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

Ondrej Balog a Dominika Juhásová 
 

Miroslav Gajdoš a Patrícia Palaščáková 
 

Michal Pastor a Michaela Inačovská 
 

Pavel Pleva a Adriana Plevová r. Takáčová 
 


