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Aj vy si môžete prehĺbiť svoj vzťah. Môžete zmeniť a oživiť vaše manželstvo. 

Môžete investovať do vášho vzťahu, či už máte harmonické manželstvo alebo nie.  

Kurz Manželské večery tvorí 8 stretnutí.  

Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich 

partnerský vzťah. Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako 

pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.  

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité 

schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý večer 

dostanete príležitosť vychutnať si spolu dobrú večeru, a pritom načúvať a rozprávať 

sa. Budete mať ako pár dostatok času na rozhovor o téme večera. Skupinová 

diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované. 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 7.9.2020 sv. košickí mučeníci Marek, Štefan a Melichar 

6,30 sv. omša  

18,00 sv. omša 
 

Utorok 8.9.2020 Narodenie Panny Márie (sviatok) 

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša  
 

Streda 9.9.2020   

6,30 sv. omša   

18,00 sv. omša 
 

Štvrtok 10.9.2020      

6,30 sv. omša  

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

Piatok 11.9.2020  

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 
 

Sobota 12.9.2020   Najsvätejšie meno Panny Márie 

7,00 sv. omša 

15,00 sobášny obrad 

16,00 sobášny obrad 

18,00 sv. omša  
 

Nedeľa 13.9.2020   [24. 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 7.9.2020 – Piatok 11.9.2020 

7,00 sv. omša 

19,00 sv. omša 
 

Sobota 12.9.2020   

8,00 sv. omša 
 

Nedeľa 13.9.2020   [24. nedeľa v cezročnom období] 

8,00 sv. omša    

9,30 sv. omša    



19,00 sv. omša  
  

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 7.9.2020 – Piatok 11.9.2020 

15,30 sv. omša  
 

Sobota 12.9.2020   

9,00 gréckokatolícka liturgia 
 

Nedeľa 13.9.2020   [24. nedeľa v cezročnom období] 

10,30 sv. omša 
 

O Z N A M Y  
 

❑   V rámci zbierky na kňazský seminár ste darovali v kostole Kráľovnej pokoja 

1050€, v kostole Zoslania Ducha Svätého 350€ a v nemocničnej kaplnke 35€.  

❑ V stredu (9.9.) bude po večernej sv. omši o 18,00 príležitosť zapísať sa na 

prípravu pred prijatím sviatosti birmovania. Ak by niekomu tento termín 

nevyhovoval, prosím, aby sa ohlásil v našej farskej kancelárii. 

❑ V piatok (11.9.) po večernej sv. omši bude organizačné stretnutie týkajúce sa 

upratovania kostola Kráľovnej pokoja. Prosím všetkých, ktorí by boli ochotní 

pomôcť, aby prišli na toto stretnutie. 

❑ Na budúcu nedeľu (13.9.) bude po skončení sv. omše o 9,00 zápis 

prvoprijímajúcich detí. 

❑ Drahí manželia, dávame  Vám do pozornosti a srdečne Vás pozývame na kurz 

Manželské večery , ktorý plánujeme uskutočniť na jeseň v našej farnosti. Kurz je 

zameraný na prehĺbenie  a znovuoživenie manželského vzťahu. Dáva priestor 

manželom stráviť spolu čas pri chutnej večeri  a venovať sa dôležitým otázkam 

manželstva. Viac informácií a spôsob prihlásenia nájdete v aktuálnom Spravodaji. 

❑ Bohuznámy veriaci prispel počas uplynulého týždňa milodarom na kostol 

Kráľovnej pokoja vo výške 40€, zo svadby Heleny a Pavla Mikolajových darovali 

50€. Na účet farnosti pribudol milodar 10€ R.. 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): 
 

Tomáš Šulík a Lenka Urigová 

Milan Leškanič a Miroslava Tatičová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 

http://www.farnostjuh.sk/


 

Farnosť Kráľovnej Pokoja  Vás pozýva na 

KURZ  MANŽELSKÉ VEČERY 

 
 

Komu  je kurz určený ? 

Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a 

spoločne investovať do svojho vzťahu. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám 

pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Naopak, ak máte v 

manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu 

ťažkosti prekonať.  
 

Ako kurz prebieha ? 

Večera – každý večer začína večerou pri sviečkach. Ponúka príležitosť stráviť čas 

spolu ako pár alebo s ďalšími pármi. 

Príhovor – nasleduje vždy po večeri. 

Káva a čas na diskusiu – Súčasťou príhovoru sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu 

ako pár. Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor 

nebude nikto ďalší počuť. V pozadí hrá hudba. Počas najdlhšieho cvičenia sa 

podáva káva alebo čaj a zákusok.  

Domáce cvičenia – na konci každého stretnutia dostanete domáce cvičenie, ktoré 

by ste spolu do ďalšieho stretnutia mali urobiť. Domáce cvičenia nikto nevyberá, 

ani nehodnotí, ide čisto o váš prospech. Cvičenie vám má pomôcť pokračovať v 

rozhovore aj doma. 
  

Koľko kurz stojí ? 

Cena kurzu je 90,-€ pre manželský pár za celý kurz, čo zahŕňa pokrytie nákladov 

na večere a materiály pre účastníkov kurzu.  Ak by výška kurzovného bola 

prekážkou účasti na kurze, prosíme, kontaktujte organizátorov,  dá sa to vyriešiť. 
 

Kedy sa uskutoční kurz? 

Kurz začne koncom septembra alebo začiatkom októbra. Bude prebiehať  v nedele 

(každú tretiu v poradí od začiatku kurzu ) v čase od 17.00. Je potrebné rezervovať 

si na každé stretnutie približne 3 hodiny. V prípade, že nedokážete počas  stretnutí 

zabezpečiť starostlivosť o deti, budú k dispozícii animátori. 

 

Ako sa prihlásiť? 

Prihlásiť sa môžete u : 

Gabriely Lukčovej  email: gabikaluk@gmail.com , tel: 0948 733 588 

 Do prihlášky uveďte:    meno a priezvisko,  ako dlho ste manželmi,  kontakt 

(email, tel.) 

 

mailto:gabikaluk@gmail.com

