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List rektora KU pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity 

 

Vážení priatelia,  

v tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej univerzity v 

Ružomberku. Jej príbeh môžeme bez zbytočného pátosu nazvať úspešným. Veď 

posúďte sami: trvalo iba „krátkych“ desať rokov od pádu komunizmu, kým vznikla 

nová, slobodná, verejná vysoká škola, ktorá sa môže hrdo hlásiť ku katolíckej viere 

a našim náboženským tradíciám a koreňom.  

Katolícka univerzita v Ružomberku začínala v roku 2000 s dvoma fakultami – 

pedagogickou a filozofickou, postupne sa rozšírila aj o fakultu zdravotníctva a 

teologickú fakultu, ktorá sídli v Košiciach. Dnes v univerzitnom meste 

Ružomberok nájdete aj novú modernú budovu univerzitnej knižnice a nové 

športové ihriská. KU dnes navštevuje takmer 3700 študentov z celého Slovenska, 

ktorí si môžu vybrať zo 70 študijných programov.  

Katolícka univerzita v Ružomberku je dynamicky sa vyvíjajúcou univerzitou s 

kvalitným univerzitným vzdelávaním, vedou a výskumom, ktorej absolventi sa 

uplatňujú v študovaných profesiách. [...] 

Pri aktuálnom dvadsiatom výročí KU ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o jej 

vznik a neskorší rozvoj, či už ide o osobnosti, ktoré v sebe nosili sen o takejto škole, 

alebo politikov, ktorí neváhali svojím hlasom v parlamente v roku 2000 podporiť 

vznik jedinej katolíckej univerzity na Slovensku. [...] Ďakujem tiež rodinám, ktoré 

neváhali vyslať a ďalej dávajú študovať svoje deti študovať na Katolícku univerzitu 

do Ružomberka. [...] Príbeh Katolíckej univerzity píše ešte len svoje prvé stránky. 

Jej doterajších dvadsať rokov je smietkou oproti rokom, ktoré sú ešte pred ňou – ak 

ich dá Pán Boh. Stojí pred nami veľké poslanie – pokračovať v budovaní Božieho 

diela. V našom prípade to znamená posväcovať (sa), pestovať rozum, múdrosť a 

vzťah k Pravde, a kultivovať myslenie mladých. Slovami nedávno svätorečného 

kardinála Johna Henryho Newmana, „ide nám o silu, stálosť, šírku a všestrannosť 

rozumu, ovládanie vlastných schopností a inštinktívne správny odhad vecí, ktoré sa 

pred nami objavia“.  

Na uskutočnenie tohto dôležitého poslania potrebujeme aj vás!  

 

                    Jaroslav Demko  

                                                           rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 27.1.2020 sv. Angela Merici, panna 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 28.1.2020 sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 29.1.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 30.1.2020   

6,30 sv. omša  

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

Piatok 31.1.2020 sv. Ján Bosco, kňaz 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 1.2.2020    

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 2.2.2020   Obetovanie Pána  

7,00 sv. omša 

9,00 sv. omša 

11,00 sv. omša (maďarská) 

18,00 sv. omša 
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 27.1.2020 – Piatok 31.1.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 1.2.2020         

7,00 fatimská sobota + sv. omša 
 

Nedeľa 2.2.2020   Obetovanie Pána 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 27.1.2020 – Piatok 31.1.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 1.2.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 2.2.2020   Obetovanie Pána 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Dnes je Nedeľa Božieho slova, ktorú ustanovil pápež František s túžbou znovu 

pripomenúť nám veriacim dôležitosť Božieho slova, čítaného, meditovaného a 

žitého. 

❑ Dnes je zbierka na podporu Katolíckej univerzity. Pán Boh zaplať za 

milodary na tento cieľ! 

❑  Na budúcu nedeľu je sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Prosíme, aby ste 

si na sv. omšu priniesli sviece! Ich požehnanie sa bude konať pri všetkých sv. 

omšiach. 

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

kostole Ducha Svätého začneme o 7,00 fatimskou sobotou. Po jej skončení bude 

nasledovať sv. omša. 

❑ V priebehu týždňa začneme s plánovanou výmenou osvetlenia v kostole 

Kráľovnej pokoja. Zaberie približne dva nasledujúce mesiace. Počas tohto obdobia 

bude cez týždeň fungovať riadny program sv. omší, práce budú v kostole 

vykonávané v priebehu dňa. Isté obmedzenia určite nastanú v podobe posunu alebo 

presunu lavíc a v kostole bude na potrebný čas aj vysokozdvižná hydraulická 

plošina a iné potrebné technické pomôcky. 

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

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

Od septembra do januára tohto roku prebiehal v našej farnosti v spolupráci s 

Inštitútom rodiny Kurz rodičovstva pre rodičov detí od 10 rokov. Zúčastnilo sa 

ho 17 rodín. Témy výchovy boli odprednášané  na 5 stretnutiach. Súčasťou každého 

stretnutia bola aj skupinová práca a vzájomné zdieľanie. Kurz sa stretol s 

pozitívnym ohlasom. Chceme vysloviť poďakovanie organizátorom z Inštitútu 

rodiny ako aj mladým animátorom, ktorí sa  starali o deti účastníkov počas 

stretnutí.  
 

❑ Ponúkame časopis Verbum. Cena: 5€, k dispozícii je v sakristii.  
 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/


 

Poďakovanie za zbierku 

Pre obete postihnuté výbuchom plynu v Prešove som v našej arcidiecéze vyhlásil 

finančnú zbierku na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019. Zo všetkých 

kostolov arcidiecézy, kde sa zbierka uskutočnila, sa vyzbieralo 427.488 eur. 

Štedrosť veriacich arcidiecézy bola veľká a chcem aj touto formou úprimne 

poďakovať všetkým za ich dary a angažovanosť. Môžem povedať, že ešte pri 

žiadnej zbierke v Košickej arcidiecéze sme nedokázali vyzbierať takúto sumu. Som 

vďačný veriacim, že reagovali na náš apel a prejavili solidaritu. Všetky tieto 

peniaze budú použité na pomoc ľuďom na Mukačevskej 7, ktorí si potrebujú 

vyriešiť svoje bývanie, v čo najkratšej dobe.¸ 

V piatok 24. januára 2020 dopoludnia bol  výťažok zbierky symbolicky odovzdaný 

primátorke Prešova Andrei Turčanovej v priestoroch Arcibiskupského úradu v 

Košiciach. Aj ona bola prekvapená výškou vyzbieranej pomoci.     

   

                                                                + Mons. Bernard Bober 

                                                   arcibiskup – metropolita 
 

 

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pozýva na Reprezentačný ples rodín, 

ktorým vyvrcholí Národný týždeň manželstva v Košickej arcidiecéze. Ples sa 

uskutoční 15. februára 2020 od 19:00 hod. v Košice Hoteli na Moldavskej ceste. 

Tanečný program a dobrú zábavu zabezpečí vynikajúca skupina Akcent. Nebude 

chýbať ani dobré jedlo a štedrá praktická tombola. Cena vstupenky je 30€. Bližšie 

informácie a rezervácia lístkov na rodina.rimkat@gmail.com. 

 

Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozýva na jedinečný seminár KRESŤAN NA 

VIDIEKU - LAUDATO SI V PRAXI s podtitulom PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO, 

ktorý sa bude konať v piatok 31. januára v Ekolore (Košice-Barca) od 16.00 do 

19.00 hod. Na seminári sa bude hovoriť o vzdelávaní a zamestnávaní Slovákov a 

Rómov v drevovýrobnom podniku v rámci projektu CEFERINO. Vystúpia na ňom 

Michael Ryan a Tadeáš Gavala, ktorý stoja za týmto projektom a Ivana Vágášiová. 

Viac info o programe a možnosť prihlásiť sa je na krestannavidieku.sk.  

 

V pondelok 3. februára 2020 večer o 20:00 hod. v seminárnom kostole sv. Antona 

Paduánskeho v Košiciach sa uskutoční odborná prednáška na tému Problematika 

sexuálnej výchovy a jej riziká, ktorú bude mať známy poľský kňaz a filozof prof. 

Dariusz Oko. Je kňazom krakovskej arcidiecézy a pracuje ako profesor a ve-

dúci Katedry Filozofie Poznania na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity sv. 

Jána Pavla II. v Krakove. Je tiež mediálne známy ako kritik ideológie Gender (ro-

dovej rovnosti). Všetci ste srdečne pozvaní!  Ján Kulan, moderátor ACM 

mailto:rodina.rimkat@gmail.com
http://krestannavidieku.sk/

