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OZNAMY
Oslávená a trpiaca cirkev
V utorok, 1.11. mám sviatok Všetkých
svätých. Vyprosujme si cez našich nebeských patrónov Božie dary a milosti,
ktoré potrebujeme pre náš život.
V stredu, 2.11. máme spomienku na
Všetkých verných zosnulých. Pamätajme vo svojich modlitbách na našich
najbližších, aby im Boh vo svojom milosrdenstve daroval večnú radosť.
Od 1. – 8. novembra chceme prosiť
zvlášť za duše v očistci. Chcem vás pozvať na sv. omšu a zároveň prijať Eucharistiu, aby sme tak pomáhali dušiam v očistci.

Sviečka za nenarodené deti
Vzadu v kostole je možnosť zakúpiť si
od utorka sviečku. Viac info na:
www.forumzivota.sk

Sv. Omša na cintoríne – 2.11.2022
V stredu, 2.11.2022 bude o 15:00 sv.
omša pri kríži na verejnom cintoríne.
V prípade nepriaznivého počasia bude
vo verejnej sále.

Sv. Omša za život – 3.11.2022
Vo štvrtok, 3.11.2022 bude dušičková
modlitbová vigília.
Od 7:00 – 16:00 bude celodenná modlitbová reťaz (Brigádnická ul. 2, Košice
– Západ).
O 18:00 bude sv. omša v kostole Kráľovnej pokoja, ktorú celebruje košický
pomocný biskup, Mons. Marek Forgáč.
O 19:00 (po sv. omši) bude pobožnosť
Krížovej cesty v priestoroch Univerzitnej nemocnice LP, Rastislavova ulica.
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Kostol Kráľovnej pokoja
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+ Slavomíra, Mária
+ Ľudovít, Vladimír
ZBP pre rodinu
Za farnosť
ZBP pre Kristínu
ZBP pre rodinu Medvecovú
ZPB Terka
SV.OMŠA NA VEREJNOM CINTORÍNE
+ Juliána, Ján, Tibor, Miloš
ZBP Pavlína
+ Pavol, Melánia, Jozef
+ z rod. Dvorovej, Hricovej a Šikorovej
+ Imrich, Anna, Michal (17.00 – 17.30 h – tichá adorácia)
UPRATOVANIE KOSTOLA – 1. SKUPINA
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+ členovia Ružencového spoločenstva
+ Jozef, František, Mária, Peter, Valéria
ZBP členovia Ružencového spoločenstva
Za farnosť
ZBP Juraj a Renáta s rodinou
+ Mária, András, Erika
+ Ján, Mária, Jozef, Anna

Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 31.10.
Utorok 1.11.
Streda 2.11.
Štvrtok 3.11.
Piatok 4.11.
Sobota 5.11.
Nedeľa 6.11.
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+ Ján
ZBP Oľga a Jozef s rodinou
ZBP pre rodinu
ZBP pre rodinu
+ z farnosti
+ rod Terifajová, + rod. Batiková
+ Alžbeta, Gizela
Večerná sv. omša bude s o.biskupom v Kráľovnej pokoja
+ Peter, Karol, Magdaléna
+ rod. Batikova + rod. Baniková
Ružencové bratstvo
+ Maria, Tibor, Andrej, Miroslav
ZBP Ján s rodinou
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Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
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32. nedeľa cez rok

Úplné odpustky pre duše v očistci
V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre
duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň
Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako
aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas oktávy,
od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky,
a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré
sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné
podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne
alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo
aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
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31. nedeľa v Cezročnom období „C“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša
Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý,
zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup,
lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na
planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď
Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro
zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho
majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je
Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa
stratilo.“ Počuli sme slovo Pánovo.
Zoraď obrázky podľa príbehu z Evanjelia a vyfarbi:

Vymaľuj, čo urobil Zachej po stretnutí s Ježišom:
Ak niekoho oklamal, vrátil štvornásobne
Polovicu majetku dal chudobným
Povyšoval sa nad ostatnými
Išiel sa opiť s kamarátmi
Polepšil sa
Zmenil sa k dobrému
Prestal podvádzať a kradnúť
Naďalej okrádal ľudí
Chválil sa, že Ježiš bol iba u neho
Predsavzatie: Dobre sa pripravím na sviatosť zmierenia – sv. spoveď a s radosťou vykonám skutok pokánia – zadosťučinenie.
Úloha: Navštív dnes, alebo v najbližších dňoch svoju rodinu: starých rodičov, tety a ujov, bratrancov a sesternice.
Pracovný list vytvorila sr. M. Faustína Zaťková, FDC www.katecheza.marianky.sk

