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2. február – Deň zasväteného života 
 

Deň zasväteného života je tým dňom v roku, kedy si Bohu zasvätené osoby 

– rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.  
 

Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997 pápež Ján Pavol II. 

Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána. Nadviazal na 

tradíciu začatú za pápeža Pavla VI., keď sa v ten deň schádzali do baziliky sv. Petra 

vo Vatikáne rehoľníci a rehoľníčky z celého Ríma. Pápeža viedli tri dôvody, pre 

ktoré uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života.  
 

Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je 

pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. Cirkev totiž verí, že účinnosť pre všetky svoje 

diela, ktoré koná navonok, v nemalej miere čerpá zo skrytých živín Bohu 

zasväteného života. Modlitba a obeta života podľa evanjeliových rád je ich 

zdrojom. Bohu zasvätený život je tiež svedectvom o novom živote, ktorý presahuje 

čas a priestor sveta, v ktorom žijeme.  
 

Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený 

život. Veriaci si môžu nanovo pripomenúť, že materiálne bohatstvo nie je 

najvyššou hodnotou; ba že i chudoba môže byť pre človeka obohatením, ak je 

prežívaná s chudobným Kristom. Tiež sa laici môžu zamyslieť nad hodnotou 

čistoty a vernosti, a to uprostred sveta, v ktorom nevernosť a hrubá žiadostivosť 

narúša a ničí vzťahy medzi najbližšími. Konečne môžu veriaci prehodnotiť silu 

poslušnosti, ktorá je dnes považovaná skôr za slabosť. Poslušnosť a vzájomná 

podriadenosť vo vzťahoch, sa im môže zjaviť v novom svetle – nie ako nástroj 

zotročenia, ale ako prostriedok k harmónii. 
 

A napokon tretí dôvod – ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: Majú si v 

tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán. Mnohí si myslia, že 

do rehole ľudia vstupujú preto, lebo sa sklamali v láske, alebo pre nejaké zištné 

materiálne výhody, alebo zo sociálnych dôvodov.  
 

Svet, nielen veriacich, potrebuje svedectvo Bohu zasväteného života.  

Deň zasväteného života je výzvou pre všetkých. 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 3.2.2020 sv. Blažej, biskup a mučeník 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Utorok 4.2.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 5.2.2020  sv. Agáta, panna a mučenica 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 6.2.2020  sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci 

6,30 sv. omša  

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

Piatok 7.2.2020  

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 8.2.2020    

7,00 sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 9.2.2020   [5. 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 3.2.2020 – Piatok 7.2.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 8.2.2020         

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 9.2.2020   [5. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša 

9,30 sv. omša 

19,00 sv. omša  
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 3.2.2020 – Piatok 7.2.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 8.2.2020        

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 9.2.2020   [5. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Dnes je sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Pri všetkých sv. omšiach bude 

požehnanie sviec. 

❑   Dnes o 17,00 bude v kostole Kráľovnej pokoja rodinné večeradlo. 

❑  Svätoblažejské požehnanie bude možné prijať zajtra pri všetkých sv. omšiach. 

❑   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. 

❑ Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Jej cieľom je zbierať 

prostriedky na rozbehnutú obnovu kostola Kráľovnej pokoja. 

❑ Na budúcu nedeľu (9.2.) po sv. omši o 9,00 bude stretnutie s rodičmi 

prvoprijímajúcich detí.  
 

 

Rekonštrukcia osvetlenia v kostole Kráľovnej pokoja sa začala, prosíme 

všetkým o porozumenie a strpenie dočasných obmedzení počas nasledujúcich 

týždňov.  
 

 

❑   V súvislosti s obnovou kostola Kráľovnej pokoja pripravujeme aj 

dokumentáciu týkajúcu sa jeho histórie. Tá má dve stránky. Prvou je duchovný 

život, slávenie jednotlivých sviatkov a udeľovanie sviatostí v našom kostole. 

Druhou je obmena liturgického priestoru a všetko vizuálne a vonkajšie, čo k tomu 

patrí. Najmenej máme zatiaľ zdokumentovanú etapu v období rokov 1940 – 1970. 

Ak máte z tohto obdobia nejakú fotografiu (sobáš, krst alebo iné slávenia), prípadne 

nejakú písomnú pamiatku (pamiatku z prvého sv, prijímania alebo nejaký primičný 

obrázok), tak budeme veľmi radi, ak nám dovolíte urobiť si kópiu. Úplne postačí, 

ak sa zastavíte vo farskej kancelárii, na počkanie si to skopírujeme, originál nám 

nemusíte zapožičiavať ani nechávať. Môžete tak urobiť v ktorýkoľvek deň okrem 

pondelka. Ďakujeme! 

 

 



❑   S blížiacim sa sviatkom Panny Márie Lurdskej, ktorý je aj svetovým dňom 

chorých, plánujeme aj v našich kostoloch udelenie sviatosti pomazania nemocných 

pri svätých omšiach. Chorým, ktorých navštevujeme na prvý piatok doma, udelíme 

túto sviatosť podľa potreby už počas nasledujúceho týždňa. 

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

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

O H L Á Š K Y  
 

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

Slavomír Žec a Lucia Syrová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

Peter Valent a Zdenka Pirická  
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

 

 

Ohlášky pred diakonskou vysviackou 

Člen Spoločnosti Ježišovej – Martin Benko SJ – má prijať diakonskú vysviacku 

dňa 15. februára 2020 v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave z rúk biskupa Mons. 

Milana Lacha SJ. Veriaci sú povinní pred vysviackou oznámiť ordinárovi alebo 

farárovi prekážky prijatia posvätných rádov, ak sú nejaké známe. 
 

 

 

 
 

 

http://www.farnostjuh.sk/

