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Modlitba za našu zem 
 

Všemohúci Bože, ktorý si prítomný v celom svete  

i v najmenšom zo všetkých tvojich tvorov, 

 ty, ktorý obklopuješ svojou nežnosťou všetko, čo existuje,  

vlej do nás silu, aby sme sa starali o život a krásu.  

Zahŕňaj nás pokojom, aby sme žili ako bratia a sestry,  

a nikomu neubližovali.  

Bože chudobných, pomôž nám zachrániť  

opustených a zabudnutých tejto zeme,  

ktorí sú tak vzácni v tvojich očiach.  

Uzdrav náš život, aby sme chránili svet a nie ho ničili,  

aby sme rozsievali krásu, a nie znečistenie a skazu.  

Dotkni sa sŕdc všetkých, ktorí hľadajú iba zisk  

na úkor chudobných a na úkor zeme.  

Nauč nás objaviť hodnotu každej veci,  

s úžasom ju kontemplovať a poznať,  

že sme hlboko spojení so všetkými tvormi  

na našej ceste k tvojmu nekonečnému svetlu.  

Vďaka ti za to, že si s nami po všetky dni.  

Podopieraj nás, prosím,  

v našom boji za spravodlivosť, lásku a pokoj. 

 

(pápež František, encyklika Laudato si) 

http://dokumenty.ssv.sk/Data/1952/UserFiles/clanky/Laudato%20si.pdf


Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 27.7.2020 sv. Gorazd a spoločníci 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša 
 

Utorok 28.7.2020  

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 29.7.2020  sv. Marta 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Štvrtok 30.7.2020     bl. Zdenka Schelingová 

6,30 sv. omša  

17,00 – 18,30 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 31.7.2020 sv. Ignác z Loyoly 

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 1.8.2020   sv. Alfonz Mária de Liguori 

7,00 fatimská sobota + sv. omša 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 2.8.2020   [18. 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 27.7.2020 – Piatok 31.7.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 1.8.2020   

7,00 fatimská sobota + sv. omša 
 

Nedeľa 2.8.2020   [18. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    

19,00 sv. omša    
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 27.7.2020 – Piatok 31.7.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 1.8.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 2.8.2020   [18. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Od slávenia prvého svätého prijímania v našej farnosti uplynul/uplynie mesiac 

a tak rodičom prvoprijímajúcich detí chcem pripomenúť a pozvať ich spolu s deťmi 

na ďalšiu svätú spoveď, aby mohli s deťmi prijímať Eucharistiu. Prvý piatok bude 

až na ďalší týždeň, ale v prípade, že plánujete v tom čase s rodinou nejakú 

dovolenku alebo výlet, tak je lepšie prísť skôr.  

❑  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 nedeľu 2. augusta možno aj v našom farskom kostole Kráľovnej pokoja 

získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je 

nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery 

(Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté 

prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého otca. 

❑ Bohuznámi veriaci prispeli počas uplynulého týždňa milodarmi na maľovanie 

kostola Kráľovnej pokoja vo výške 100€ a 100€. Rodičia prvoprijímajúcich detí 

prispeli pre potreby farnosti 420€. Na účet farnosti počas uplynulého týždňa 

prispeli:  100€ T., 50€ B., 25€ N., 50 € D. Pán Boh nech odmení darcov! 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

❑   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): 
 

Lukáš Nižník a Simona Špišáková 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

 

Michal Maťašovský a Juliána Mišová 
Sviatosť manželstva prijmú v kostole Zoslania Ducha Svätého 

http://www.farnostjuh.sk/


Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju oso-

lia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. 

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú 

a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech 

tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 

Otca, ktorý je na nebesiach.“  
 

Pápež František vysvetľuje: „Soľou je ten učeník, ktorý nevyhľadáva pochvalu a 

potlesk, ale usiluje sa, aby jeho prítomnosť bola pokornou, konštruktívnou, vernou 

učeniu Ježiša, ktorý neprišiel na svet, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil. A takýto 

postoj je veľmi potrebný!  

 

CHUŤ, DOBRÉ, EVANJELIUM, JEŽIŠ, LAMPA, MERICA, MESTO, 

NEBESIA, NEPOSTAVIA, NÁVRŠIE, OSOLIA, OTEC, POVEDAL, 

POŠLIAPALI, SKUTKY, SOĽZEME, STRATÍ, SVET, SVIETI, 

SVIETILA, SVIETNIK, SVOJÍM, UKRYŤ, UČENÍCI, VDOME, ĽUDIA 
 

 

 

 

 

 

 


