
 
 

V spolupráci s OZ Deti - Mládež - Rodina organizujeme  
Letný biblický tábor pre deti základných škôl 

12. - 17. augusta 2018 
v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch. 

Formou zábavných hier sa deti zoznámia s biblickými postavami  
a príbehmi zo Starého zákona. 

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. 
Vyplnené prihlášky treba odovzdať ešte pred ukončením školského roka 
v katechetickej miestnosti: 

 v nedele po rodinnej sv. omši (v čase 10:30 – 11:00) 

 vo štvrtky po detskej sv. omši (v čase 18:45 – 19:15) 
 
Účastnícky poplatok 100 € zahŕňa: ubytovanie, stravu (5x denne + pitný 
režim), dopravu objednaným autobusom, vstupenky do múzeí a rekreačných 
zariadení v Starej Ľubovni, Červenom Kláštore a Vyšných Ružbachoch. 
Účastnícky poplatok treba uhradiť do 1.7.2018: 

 buď v hotovosti pri odovzdaní prihlášky 

 alebo bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v prihláške. 
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LITURGICKÝ PROGRAM  –  7. týždeň v Cezročnom období 
 

21.5.2018 
Panna Mária, 
Matka Cirkvi 

6:30 
15:00 
18:00 

+ Mária, Ján Rozmanoví 
ZBP Lukáš 
+ Miroslav 

 
22.5.2018 

 
Sv. Rita  

6:30 
15:00 
18:00 

+ Margita a Anna 
+ čl. z rod. Kopčikovej a Prevužňákovej 
+ Margita Martončiková 

 
 

23.5.2018 

 
 

Streda 

6:30 
15:00 

 
 

18:00 

+ Ľubomír Varinský 
+ Dušan Heinrich  

15:30 tichá adorácia 
17:30 moderovaná adorácia 

ZBP Alexander a Mária 
 
 

24.5.2018 

 

Ježiš Kristus, 
najvyšší  

a večný Kňaz 

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Rozália a Agnesa 
Za obrátenie Michal 
sv. omša za účasti detí     
 + Dušan, 3. výr. 

 
 

25.5.2018 

 
 

Piatok  
 

6:30 
 

15:00 
18:00 

+ Agnesa, Štefan, Ján, Magdaléna, Ján, 
Viera 
ZBP Ján (60 r.), Helena (60 r.), Ján (90 r.)  
sv. omša za účasti mladých 
+ Žofia Sztenczelová 

 
26.5.2018 

 
Sv. Filip Neri 

6:30 
 
 

18:00 

ZBP kňaz Peter 
9:00 prvá spoveď detí 

10:30 obnova krstných sľubov a krst 
+ Cyril Vaňo 

 
 
 

27.5.2018 

 
 

NEDEĽA 
NAJSVÄTEJŠEJ 

TROJICE 

7:00 
8:00 
9:30 

 
11:15 

 
18:00 

ZBP Agnesa 
Za farnosť 
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE  
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 
ZBP rod. Volkova 

Farský list neprešiel jazykovou korektúrou. Za prípadné chyby sa ospravedlňujeme. 

http://www.svrodina.sk/


FARSKÉ OZNAMY 

Ruženec sa predmodlieva 8. ruža.  

Spoločné stretnutie pre rodičov 
prvoprijímajúcich detí bude vo 
štvrtok po večernej sv. omši 
s nácvikom sobotňajšej slávnosti. 

Spovedanie rodičov a príbuzných 
prvoprijímajúcich detí bude vo 
štvrtok a v piatok od 17:00 hod. 

Upratovanie kostola bude 
v sobotu o 14:00. Upratujú rodiny 
prvoprijímajúcich detí. 
 
Májová zbierka na investičné 
výdaje kostola bude v nedeľu 
27.5. a vo štvrtok 31.5. 

 

OHLÁŠKY 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Milan Jalč 

a Dominika Kasperová 
2. júna 2018 

v Kostole sv. Gorazda v Košiciach 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

 

Májové pobožnosti k Panne Márii 
sú v našom kostole každý deň. 

VO VŠEDNÉ DNI: 
ráno – po ruženci 

popoludní – po sv. omši 
večer – pred sv. omšou 
V NEDELE: po ruženci 

CELOKOŠICKÝ  
DEŇ RODINY 

 
V nedeľu, 27. 
mája 2018,  
sa v Košiciach 
uskutoční  
celomestský 
Deň rodiny.  
Pozývame všetky rodiny,  
aby spoločne pri svätej omši  
o 15:00 v Dóme svätej Alžbety  
prosili za dar požehnaných rodín, 
odolných voči nástrahám sveta.  
Po svätej omši sa presunieme  
k Dolnej bráne na Hlavnej ulici,  
kde sa predstavia šikovné deti  
v tanečnom, hudobnom  
i dramatickom programe.  
Nebude chýbať ani rozprávka  
v podaní divadla Cililing  
a koncert skupiny K-music.  
V programe sa dozviete aj dôležité 
informácie o blížiacej sa slávnosti 
blahorečenia Anny Kolesárovej. 
Sprievodnými aktivitami pri Dolnej 
bráne bude aj trh prorodinných 
organizácií pôsobiacich v Košiciach, 
pre deti ihrisko Chrobáčikovo, 
skákací hrad, trampolína a maľovanie 
na tvár. Starších sa ujmú naši skauti  
v skautskom mestečku. Tradíciou je 
aj fotokútik, kde si tento rok budú 
môcť rodinky urobiť fotografie vo 
veselých karnevalových kostýmoch. 

KONFERENCIA O PASTORÁCII RODÍN 
Arcidiecézne centrum pre rodinu 
v Košiciach v spolupráci s diecéznou 
Komisiou pre pastoráciu rodín 
organizuje konferenciu  
 
Aktuálne výzvy pastorácie rodín 
v Košickej arcidiecéze.  
 
Uskutoční sa  
v sobotu 26. mája 2018 
so začiatkom o 9.00  
a ukončením svätou omšou o 16.30  
v priestoroch Teologickej fakulty 
v Košiciach (Hlavná 89).  
 
Konferencia je určená pre všetkých 
kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorým 
oblasť pastorácie rodín v súčasnosti 
nie je ľahostajná. Jej prvoradým 
zámerom je predstaviť kroky, ktoré 
naša arcidiecéza realizuje v rozvíjaní 
starostlivosti o manželstvá a rodiny. 
Konferencia má zároveň za cieľ 
vzájomne sa podeliť so skúsenosťami 
v tejto oblasti. V neposlednom rade 
chceme postupne vymedziť priority, 
na ktoré sa má pastorácia rodín 
v Košickej arcidiecéze zamerať 
v nasledujúcich rokoch. 
 
Na konferenciu pozývame zvlášť 
laických spolupracovníkov, ktorí sa 
podieľajú na pastorácii rodín vo 
farnostiach našej arcidiecézy. 

 

9.00  registrácia účastníkov 
 
9.30  prednáškový blok (aula TF): 
 
-   Mons. Marek Forgáč,  
    košický pomocný biskup 
-   PhLic. Ladislav Cichý, predseda   
    komisie pre pastoráciu rodiny 
-   ThLic. Peter Fogaš, riaditeľ  
    Arcidiecézneho centra pre rodinu  
-   Mgr. Richard Kucharčík, PhD.  
    a Mgr. Mária Kucharčík, TF Košice 
 
12.00  obedňajšia prestávka 
 
13.30  diskusia v skupinách na témy: 
 
-   skúsenosti s kurzami prípravy  
    na manželstvo 
-   poradenstvo pre rodiny  
-   stretnutia rodičov  
    prvoprijímajúcich detí 
-   vytváranie spoločenstiev rodín  
    vo farnosti 
-   ďalšie aktivity  
    (deň rodiny, manželské večery,  
    Národný týždeň manželstva...) 
 
15.00 prezentácia záverov (aula TF) 
 
16.30 svätá omša (seminárny kostol) 
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť  
na www.rodina.rimkat.sk.  
Info: 0948 788 068 (Peter Fogaš). 

 

http://www.rodina.rimkat.sk/

