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Náš bohoslovec Dávid Buzogáň začne v najbližších dňoch svoje duchovné cvičenia 

ako čas bezprostrednej prípravy na prijatie diakonskej vysviacky. Stane sa 

hlásateľom Božieho slova a svojou službou bude napomáhať šíreniu Božieho 

kráľovstva. Následný rok diakonskej služby bude prípravou na prijatie kňazskej 

vysviacky. Sprevádzajme ho aj my vo farnosti svojou modlitbou!  
 

Zároveň prosme o nové povolania k zasvätenému životu. Máme vo farnosti vzácny 

a živý príklad viacerých chariziem prítomných v rehoľných povolaniach. 

Nepochybne aj dnes Boží Duch vanie a pozýva k nasledovaniu! 
 

Miroslav Gira, farár 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 30.5.2022  

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Utorok 31.5.2022   

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Streda 1.6.2022 sv. Justín, mučeník 

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša            
 

Štvrtok 2.6.2022  

6:30 sv. omša            

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

Piatok 3.6.2022 sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 

6:30 sv. omša            

18:00 sv. omša      (upratovanie po sv. omši – 3. skupina)       

 

Sobota 4.6.2022  

7:00 fatimská sobota + sv. omša        

18:00 sv. omša            
 

Nedeľa 5.6.2022 [Zoslanie Ducha Svätého] 

7:00 sv. omša            

9:00 sv. omša                      

11:00 sv. omša (maďarská) 

18:00 sv. omša                   
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 30.5.2022 – Piatok 3.6.2022 

7:00 sv. omša              

19:00 sv. omša             
  

Sobota 4.6.2022  

7:00 fatimská sobota + sv. omša 
  

Nedeľa 5.6.2022       [Zoslanie Ducha Svätého – odpustová slávnosť] 

8:00 sv. omša   (celebruje vdp. Ján Urban, riaditeľ Arcibiskupského úradu)       

9:30 sv. omša   (celebruje Miroslav Gira, farár)     

 
 



Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 30.5.2022 – Piatok 3.6.2022 

15:30 sv. omša   
 

Sobota 4.6.2022 

9:00 gréckokatolícka liturgia  
 

Nedeľa 5.6.2022 [Zoslanie Ducha Svätého] 

10:30 sv. omša 
   

O Z N A M Y  
 

❑   Dnes je pri všetkých sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. 

❑ V rámci minulotýždňovej zbierky na kostolné potreby ste v kostole 

Kráľovnej pokoja darovali spolu 1630€ a v kostole Zoslania Ducha Svätého 510€. 

Ďakujeme za podporu pre chod farnosti! 

❑ Včera pristúpila druhá skupina detí (31) z našej farnosti k prvej sviatosti 

zmierenia a k prvému svätému prijímaniu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričnili 

o krásny priebeh slávnosti, osobitne katechétkam, kantorke a detskému 

speváckemu zboru!  

❑   Na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Ich 

obsahom je prosba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. 

❑   Na budúcu nedeľu bude v kostole Zoslania Ducha Svätého odpustová slávnosť. 

❑   Pred nami je prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pol 

hodiny pred každou sv. omšou cez týždeň, v kostole Kráľovnej pokoja v tomto 

týždni večer od 17:00 do začiatku sv. omše. Osobitne odporúčame štvrtkový večer. 

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

kostole Ducha Svätého začneme o 7:00 fatimskou sobotou.  
 

 

Doterajší kostolník v kostole Kráľovnej pokoja p. Ľudovít Farkaš ukončil svoju 

kostolnícku službu. Nech ho sprevádza Božie požehnanie a ochrana Panny Márie 

za dlhoročnú službu v našej farnosti, ktorú s veľkou podporou svojej manželky 

verne vykonával! 
 

 

❑  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť svojimi milodarmi v kostole 

a  individuálnymi príspevkami. Bohuznámi veriaci prispeli 20€, 100€ a 50€. 

Bohuznáme spoločenstvo venovalo 100€. Rodičia prvoprijímajúcich detí (14.5.) 

darovali 455€. Poukázaním na účet prispeli (22.5.- 28.5.2022) bohuznámi veriaci: 

20€ T., 10€ V., 10€ B., 30€ B., 30€ S. a 15€ K. Pán Boh nech odmení darcov!  

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



❑   Na výveske nájdete viacero plagátov s pozvánkami na duchovné podujatia 

v Košiciach i mimo nich. 

❑   Vo farskej kancelárii sme tento týždeň k dispozícii v pondelok – piatok v 

čase 15:00 –17:00. Telefonický kontakt:  0910 686 413. V prípade 

nezodvihnutia zavolajte znova. Kňaz v nemocnici  0908 600 095.  Informácie je 

najlepšie priebežne sledovať na  Farnosť Košice – Juh a na webstránke 

www.farnostjuh.sk.  
 

O H L Á Š K Y  

 

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

Gabriel Mráz a Mária Súkeníková 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

Zoltán Žebík a Monika Bartánusová 

Sviatosť manželstva prijmú v kostole Kráľovnej pokoja 
 

 

Posolstvo Svätého Otca 

na 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov 

(29. máj 2022) 
 

Známeho lekára, ktorý bol zvyknutý liečiť rany duše, sa pýtali, čo je najhlbšou 

potrebou ľudských bytostí. Odpovedal: „Bezhraničná túžba byť vypočutý.“ Túžba, 

ktorá často ostáva skrytá, ale je výzvou pre každého, kto má byť vychovávateľom 

či formátorom, alebo plní akúkoľvek komunikačnú úlohu. Sú to rodičia a učitelia, 

kňazi a pastorační pracovníci, profesionáli v oblasti informácií, ako aj tí, ktorí 

vykonávajú sociálnu alebo politickú službu.  

Zo stránok Biblie sa dozvedáme, že počúvanie má význam nielen ako akustický 

príjem, ale je esenciálne spojené aj s dialogickým vzťahom medzi Bohom a 

ľudstvom. „Šema Izrael – Počuj, Izrael“ (Dt 6, 4), ktorým začína prvé prikázanie 

Tóry, sa v Biblii neustále opakuje, až napokon sv. Pavol hovorí, že viera je z počutia 

(porov. Rim 10, 17). Iniciatívny je teda sám Boh, ktorý k nám hovorí a ktorému 

odpovedáme tým, že počúvame; no aj toto naše počúvanie sa v zásade deje z jeho 

milosti podobne, ako keď novorodenec reaguje na pohľad či hlas mamy a otca. Zdá 

sa, že spomedzi piatich zmyslov uprednostňuje Boh práve sluch. Možno preto, že 

je menej invazívny, diskrétnejší ako zrak, a teda necháva človeka slobodnejším. 

Počúvanie zodpovedá pokornému štýlu Boha. Je to činnosť, ktorá dovoľuje Bohu 

zjavovať sa ako tomu, ktorý slovom vytvoril človeka na svoj obraz a ktorý ho 

počúva, uznávajúc ho za svojho partnera. Boh miluje človeka, a preto sa na neho 

obracia svojím slovom; preto „natŕča ucho“, aby ho počul. 

                                                                                       (celý text je na www.kbs.sk) 
 

 

 

http://www.farnostjuh.sk/

