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                              Bezpečne v manželstve 
 

Hoci si to možno 

neuvedomujeme, v živote 

sa rozhodujeme tak, aby 

sme sa vyhli ohrozeniu a 

cítili bezpečne. Zamykáme 

dvere a cenné veci, v aute 

používame bezpečnostné 

pásy, v noci sa vyhýbame 

tmavým a opusteným 

miestam, pri lezení vo 

výškach používame istenie, 

na plavbu v neistých vodách 

sa nevyberieme bez 

záchranného kolesa... 

A celkom prirodzene a 

podvedome sa túžime cítiť 

bezpečne aj v manželstve. 

Už keď si pri sobáši 

sľubujeme "neopustím ťa 

ani v šťastí ani v nešťastí, ale budem ťa milovať, starať sa o teba a vážiť si ťa", 

vyjadrujeme túto túžbu a tiež odhodlanie prispieť k tomu, aby to naše manželstvo 

bolo bezpečným miestom. No sobášom to len začína a my často drobnými 

rozhodnutiami tvoríme v našej rodine viac či menej bezpečné prostredie. 

Niekedy možno nevedomky náš vzťah ohrozujeme. Kritikou, nespokojnosťou, 

egoizmom alebo "len" ľahostajnosťou sa dostávame do nebezpečných vôd... Vtedy 

je dobré siahnuť po záchrannom kolese - a to môže mať rôznu podobu. Môže to 

znamenať rozhodnúť sa byť vďačný za svojho partnera a všetko, čo pre mňa robí; 

môže to znamenať premýšľať nad tým, čo by ho potešilo a urobiť to preňho; 

niekedy to môže znamenať vedome sa rozhodnúť pestovať priateľstvo; inokedy 

uznať, že som to pokazil a požiadať o odpustenie... 

V manželstve nemusíme byť dokonalí, aby mohlo byť bezpečným miestom... 

A keď sa cítime v bezpečí, otvárame svoje srdcia a dochádza k blízkosti, po 

ktorej tak túžime! 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Nedeľa 7.2.2021   [5. nedeľa v cezročnom období] 

9,00 sv. omša (online prenos) 
 

Pondelok 8.2.2021  
 

Utorok 9.2.2021  
 

Streda 10.2.2021   
 

Štvrtok 11.2.2021  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 
 

Piatok 12.2.2021  
 

Sobota 13.2.2021    
 

Nedeľa 14.2.2021   [6. nedeľa v cezročnom období] 

9,00 sv. omša (online prenos) 
 

O Z N A M Y  
 

❑  Nedeľnú sv. omšu (7.2.2021) o 9,00 z kostola Kráľovnej pokoja bude možné 

sledovať prostredníctvom online prenosu na YouTube (Farnosť Kráľovnej 

pokoja, Košice – Juh).  
 

 

Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –17,00 

 055/676 30 42 (počas kancelárskych hodín) a 0910 686 413 (počas dňa) 
 

 

 

V prípade, že je potrebná služba kňaza v nemocnici, zavolajte na osobitné telefónne 

číslo 0908 600 095. Ak je obsadené alebo kňaz nedvíha, zavolajte znova. 
 

 

❑  Kostoly sú zatvorené, verejné bohoslužby sa nekonajú. Naše kostoly nie sú 

otvorené ani na súkromnú modlitbu. 

❑  Udeľovanie pomazania nemocných pri sv. omši presúvame zo spomienky 

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej na iný termín, ktorý vám oznámime 

po obnovení bohoslužieb. Aktuálne udeľujeme pomazanie nemocných iba 

v nemocnici v ohrození života. 

❑  Úmysly sv. omší odslúžia kňazi bez prítomnosti veriacich, nie je možná ani 

prítomnosť tých, na ktorých úmysel je obetovaná sv. omša. Ak by ste sa rozhodli 

presunúť úmysel sv. omše na iný termín, informujte sa vo farskej kancelárii. 

❑   Aktuálne informácie týkajúce sa farského programu je najlepšie priebežne 

sledovať na FB stránke farnosti Farnosť Košice – Juh a na webstránke 

www.farnostjuh.sk 



Príprava k sviatostiam 
 

Prvé sväté prijímanie  

Napriek zložitosti situácie prosím rodičov, aby rozvíjali v deťoch dar viery a využili 

na to všetky dostupné prostriedky! Ku každému dňu patrí modlitba a k nedeli 

nateraz aspoň online sv. omša. Predbežne uvažujeme o termíne prvého sv. 

prijímania niekedy v intervale 15.6. – 15.7.2021. Bude tam možné zaradiť len deti, 

ktoré sa stihnú s podporou rodičov pripraviť na prijatie tejto sviatosti.  

 

Sviatosť birmovania 

Spoločenstvo mladých ľudí pripravujúcich sa na prijatie sviatosti birmovania 

potrebuje osobné stretávanie sa pri slávení svätej omše i po jej skončení. Od 

začiatku prípravy sa tak (až na mesiac – dva) nedialo. Máme záujem v príprave 

pokračovať hneď ako to umožnia okolnosti. Online prípravu sme teraz nezaradili 

do programu, keďže stredoškoláci už aj tak trávia za počítačom nadmieru času. 

Termín slávnia sviatosti birmovania ostáva otvorený, s veľkou pravdepodobnosťou 

to ale nebude koniec mája, tak ako to bolo v uplynulých rokoch. 

 

Sviatosť manželstva 

V utorok 16.2.2021 začíname v našej farnosti online kurz pre snúbencov pred 

prijatím sviatosti manželstva. Bude pozostávať z 9 stretnutí, ktoré sa uskutočnia 

formou živej videokonferencie (platforma ZOOM). Kurz bude viesť manželský pár 

a kňaz.  Technické podmienky pre pripojenie a všetky ďalšie náležitosti vám 

oznámime vopred s dostatočným časovým predstihom. Prihlásiť sa možno na 

farnost.juh@gmail.com. 

 
 

Milí rodičia, "KOCKY SÚ HODENÉ" - názov letného pobytového tábora, 

ktorého program už animátori pripravujú.Termín: 9.7./piatok/  - 

17.7./sobota/  2021 /9 dní/. Miesto pobytu: Floriho chata, Mníchovský potok 

Bardejov. Poplatok 120€. Kontakt pre záujemcov o prihlášky na tábor: sr. Samuela 

- e-mail: samuelaster@gmail.com 
 

 
❑  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť aj v tomto čase poukázaním 

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom období (17.1.2021 - 31.1.2021) 

prispeli individuálnymi milodarmi pre farnosť bohuznámi veriaci vo výške: 100€  

a 50€. Poukázaním milodaru priamo na účet: 50€ F., 50€ B., 30€ K., 50€ L., 20€ P., 

20€ A., 8€ K., 45€ W., 20€ P., 50€ N., 20€ K., 50€ Dz., 50€., K., 20€ H., 50€ V., 

25€ N., 20€ B., 100€ Č., 100€ N., 50€ R., 20€ H., 50€ H., 20€ S., 80€ P., 100€ H., 

15€ A., 15€ K., 20€ P., 100€ B., 100€ M., 100€ H. Pán Boh nech odmení darcov! 

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

mailto:farnost.juh@gmail.com
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