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OZNAMY
Prehľad zbierok
Túto nedeľu, 13.11.2022 je dobročinná
zbierka Sv. Alžbety, patrónky nášho
Dómu v Košiciach.
Budúcu nedeľu, 20.11.2022 bude
zbierka na potreby farnosti, zbierka na
kostoly. Tieto peniaze idú zvlášť v kostole Kráľovnej pokoja na splácanie
úveru za osvetlenie a v kostole Ducha
Svätého sa zbiera na obnovu fasády
kostola z dvora.

Zbierka šatstva
Sestry vincentky vyhlasujú zbierku zimného oblečenia pre ľudí bez domova.
Potrebné sú najmä nohavice, svetre,
mikiny, bundy, ponožky, topánky,
čiapky a rukavice... (prosíme nenosiť
kabáty ani obleky). Zídu sa aj deky.
Oblečenie môžete priniesť kedykoľvek
na adresu sestier na Smetanovu 6.

Kontakt pre prípadné otázky:
0909250757.
Za vašu pomoc vám ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie.

Stretnutie lektorov a žalmistov
V nedeľu, 20.11.2022 bude o 17:00
stretnutie lektorov v zasadačke na
fare. Chcem pozvať lektorov z celej
farnosti, aby sme sa stretli. Pozývam
terajších lektorov, ako aj tých, ktorí by
sa radi zapojili do služby lektorov – čítania lekcií počas sv. omší.
Chcel by som na toto stretnutie pozvať
aj žalmistov – spevákov a kantorov.
Opäť chcem pozvať spevákov, ktorí už
spievajú žalmy pri sv. omšiach, ako aj
tých, ktorí vedia spievať a mohli by
svojou službou obohatiť skupinu žalmistov. Všetci ste srdečne vítaní.

LITURGICKÝ PREHĽAD
Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 14.11.
Utorok 15.11.
Streda 16.11.
Štvrtok 17.11.
Piatok 18.11.

6.30 h
18.00 h
6.30 h
18.00 h
6.30 h
18.00 h
6.30 h
18.00 h
6.30 h
18.00 h

+ Amália, Imrich, Marta, Bohumír, Anna
+ Margita, Anna
+ Mikuláš
Imrich, Verona
+ Jozef, Daniel
+ Pavol
+ Marcel
+ Emília
ZBP pre Vladimíra
+ Jozef, František, Mária, Peter, Valéria
Upratovanie III. skupina

7.00 h
18.00 h
7.00 h
9.00 h
Nedeľa 20.11. 10.15 h
11.30 h
18.00 h
Sobota 19.11.

+ Jozef, Mária, rodina Jakšová
+ Alexander, Juraj, Alexander
ZBP Emília
Za farnosť
ZBP pre Jána a Katarínu s rodinou
ZBP pre Marka a Marcelu s rodinou

Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 14.11.
Utorok 15.11.
Streda 16.11.
Štvrtok 17.11.
Piatok 18.11.
Sobota 19.11.
Nedeľa 20.11.

7.00 h
19.00 h
7.00 h
19.00 h
7.00 h
19.00 h
7.00 h
19.00 h
7.00 h
19.00 h
8.00 h
8.00 h
9.30 h

+ Ondrej, Rozália
+ Jozef
+ Ján, Terézia, Bartolomej
+ Mária, Eugen
+ Martin, Peter, Bartolomej
ZBP Ján s rodinou
ZBP Valéria, Marek
+ Jozef, Veronika
+ Jozef, Mária
+ Elena, Ján, Peter, Richard, rodičia
+ Alžbeta, Mária, Margita
ZBP Marta, Ján – 50 rokov spol. života
+ František, Anton, Anna, rodičia

Nemocničná kaplnka Márie Pomocnice kresťanov
Z dôvodu zákazu návštev sv. omše v nemocničnej kaplnke nebudú.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok

14.11.

Utorok

15.11.

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a uč. Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Streda

16.11.

Sv. Margita Škótska alebo Sv. Gertrúda, ľubovoľná spomienka

Štvrtok

17.11.

Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka

Piatok

18.11.

Výročie posv. Bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov

Sobota

19.11.

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Nedeľa

20.11.

34. nedeľa – nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

Úmysly sv. omší na rok 2023
Ak chcete dať úmysel sv. omše na rok 2023, môžete tak urobiť v sakristiách kostolov, najlepšie po sv. omši. Chceme vás poprosiť, aby ste úmysel nenosili menej ako
15 min. pred sv. omšou, nakoľko to narúša bezprostrednú prípravu pred sv. omšou. Úmysel v kostole Kráľovnej pokoja môžete zapísať aj v čase kancelárskych hodín, pondelok – piatok v čase od 16:00 – 17:00 hod.
Úmysly v nedeľu rezervujeme pre Zdravie a Božie požehnanie rodín, jednotlivcov,
prípadne pre rôzne jubileá. V nedeľu teda neberieme úmysel za zomrelých. Ak
máte jubileum, prosíme vás, aby ste úmysel nahlásili v dobrom predstihu. Nedeľné
sv. omše o 09:00 sú v kostole Kráľovnej pokoja stále s úmyslom za farnosť. Vtedy
nie je iný úmysel.
V utorok sú večerné sv. omše o 18:00 v kostole Kráľovnej pokoja rezervované pre
pohrebné sv. omše. Na prvú sobotu v mesiaci začína v Kostole Kráľovnej pokoja
a Ducha Svätého modlitba ruženca o 07:00 a po nej je sv. omša obetovaná za členov ružencového spoločenstva.

LITURGICKÝ
PRE DETI
KALENDÁR
33. nedeľa v Cezročnom období „C“
 בית המקדש- „bejt ha-mikdaš“, dosl. „svätý dom“ Jeruzalemský
chrám bol jedným z divov vtedajšieho sveta. Bol perfektným
výtvorom ľudského umu a zručnosti. Stál na chrámovej plošine, o rozlohe 480x470m. Na jeho stavu používali kamenné
kvádre veľkosti našej dodávky. Tieto kamene boli tak starostlivo a na seba navzájom bez použitia malty tak dokonale pokladené, že takmer
nebolo vidieť spoje. Chrám samotný bol postavený z bieleho mramoru a zo zlata,
čo spôsobovalo, že pri žiare slnka žiaril a bolo ho vidieť z veľkej diaľky. Niet čudo,
že Židia boli na tento výtvor svojho umu právom hrdí.
Prečo sa Židom nedarí si ich chrám znova postaviť? Preto, lebo stratil zmysel.
Zmyslom vyvoleného národa bolo pripraviť svet na príchod Mesiáša. K tomu slúžil
aj ich chrám. Mesiáš prišiel. Oni ho neprijali. Bez ohľadu na to, ich chrám aj s jeho
obeťami stratil zmysel.
Čo z toho vyplýva pre nás? To, že aj my máme vo svojom živote veci, ktoré nám
slúžia len do času. Ich zmyslom je pripraviť nás na veľké stretnutie.
Predsavzatie: Nenechávajte si veci na poslednú chvíľu. Skôr, ako vstanete
z postele, aspoň sa prežehnajte a nezabudnite na večernú modltibu.
Osemsmerovka s tajničkou: svätá omša, synagóga, vykúpenie, zbytočnosť, zemetrasenia, zadarmo, božie slovo, dar, deň, dopredu, evanjelium, hlava, hrajte,
hrôza, jasajte, ježiš, koniec,
koreň, krása, kňaz, list, liturgia, lukáš, malachiáš, meno,
mor, more, napodobňovať,
nebo, nedeľa, neprávosť,
noc, národ, pec, plevy, položia, pozor, premýšľať, prenasledovať, pripravia, protivníci, príbuzní, rodičia, ruky,
solúnčanom, spravodlivosť,
spáli, sudca, tvár, vlas, vojna,
vzor, väzenie, všetci, zborené, žalm
------------------------------------Pracovný list vytvorila
sr. M. Faustína Zaťková, FDC

