
 
Prehľad zbierok 
Dnes máme zbierku na charitu. Pán 
Boh zaplať za vaše milodary.  

Pred týždňom bola zbierka na kostol. 
V našich kostoloch ste prispeli:         
Kostol Ducha Svätého                570 € 
Kostol Kráľovnej pokoja            1.650 € 

Rorátne sv. omše  
Počas adventu vás pozývame na ranné 
rorátne sv. omše, ktoré majú formulár 
o Panne Márii. Na tieto sv. omše si 
môžete priniesť aj svoju sviečku, naj-
lepšie tak, aby nekvapkal vosk na zem.  

Stretnutie rodičov prvoprij. detí 

Budúcu nedeľu, 4.12.2022 bude po sv. 
omši pre deti stretnutie rodičov prvo-
prijímajúcich detí a zároveň deti zo-
stanú zo svojimi katechétkami. Túto 
nedeľu by mal na sv. omšu pre deti za-
vítať aj Mikuláš. 

 
Taška sv. Vincenta 
Sestry Vincentky organizujú aj tento rok 
adventnú zbierku „Taška sv. Vincenta“, 
ktorá je určená najmä pre sociálne slabé 
rodiny. Vďaka vašej pomoci budeme-
môcť uľahčiť mnohým rodinám ich 
ťažkú situáciu najmä počas vianočných 
sviatkov. Tašky si môžete vyzdvihnúť bu-
dúcu nedeľu – 4.12.2022. 
Ak sa chcete do zbierky zapojiť, môžete 
tašku s potravinami, prípadne s drogé-
riou priniesť k nám na Smetanovu 6.  
Za vašu štedrosť vám ďakujeme, mod-
líme sa za vás a prajeme vám požehnaný 
adventný čas. Sestry vincentky. 
 
Betlehemské postavy pre deti 
Počas adventného obdobia chceme po-
vzbudiť deti a rodičov k účasti na sv. 
omšiach. Počas tohto obdobia budeme 
deťom predstavovať jednotlivé postavy 
z Betlehema pri nedeľných sv. omšiach 
o 10:15 a pri piatkových večerných sv. 
omšiach o 18:00.    
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Kostol Kráľovnej pokoja 

Pondelok 28.11. 
6.30 h  + Tibor a Mária  

18.00 h  +  Božena  

Utorok 29.11. 
6.30 h  +  za zomrelých z rodiny Semanovej a Sabovej  

18.00 h  +  Magdaléna  

Streda 30.11. 
6.30 h  +  Tibor  

18.00 h  +  Mária, Emil  

Štvrtok 1.12. 
6.30 h  + za duše v očistci  

18.00 h  + Ladislav                                                              ( mládežnícka)  

Piatok 2.12. 

6.30 h  ZBP Silvia, Helena, Štefan, Erik, Henrieta  
17:00 h Tichá adorácia  

18.00 h  + Jozef, Daniel 
 

 
    Upratovanie  I. skupina  

Sobota 3.12. 

7.00 h  Fatimská sobota – modlitba ruženca  
8:00 h  +  členovia ružencového bratstva  

18.00 h  +  Milan, Margaréta, Jozef  

Nedeľa 4.12. 

7.00 h  ZBP členovia ružencového spoločenstva  

9.00 h  Za farnosť  
10.15 h  ZBP Anna, Daniel a rodina                                            (detská)  
11.30 h                                                                                        (maďarská)  

18.00 h  ZBP rodina Ballaschová    

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého 

Pondelok 28.11. 
7.00 h  na úmysel darcu    

19.00 h  + Danka, František    

Utorok 29.11. 
7.00 h  + Milan  

19.00 h  + Anna, Andrej, Jozef, Irena  

Streda 30.11. 
7.00 h  + Valéria, Andrej  

19.00 h  + Ján, Gizela  

Štvrtok 1.12. 
7.00 h  + Mária  

19.00 h  + Mária, Vasiľ, Anna. Ladislav  

Piatok 2.12. 
7.00 h  + Mária, Ján, Mária   

19.00 h  + Ján, Anna, Ján, Zuzana  

      Sobota  3.12. 
7.00 h  Fatimská sobota – modlitba ruženca  

7:30 h  Za ružencové spoločenstvo  

Nedeľa 4.12. 
8.00 h  + Helena  

9.30 h  ZBP Anna, Mária s rodinou    

LITURGICKÝ PREHĽAD 



 

Nemocničná kaplnka Márie Pomocnice kresťanov  

Streda 30.11. 15:30 h  Sv. omša  

Piatok 2.12. 15:30 h  Sv. omša  

Sobota 3.12. 9.00 h  Gr. kat. liturgia  

Nedeľa 4.12. 10:30 h  Sv. omša  

 

 

 

 

 
 

 
Zbierka na charitu 
Vstupujeme do života núdznych. Iste boli etapy nášho života, kedy každý z nás po-
treboval nejaký druh pomoci. Povzbudenie, radu, sprevádzanie pri ceste z problé-
mov, na ktoré sme sami nestačili. V charite sa denne nasadzujeme do služby s od-
hodlaním stáť blízko pri človeku. V našich zariadeniach nachádzajú prijatie tí, ktorí 
stratili domov, aj tí, ktorí zostali sami a sú na pomoc iných odkázaní z rôznych dô-
vodov. Stojíme pri deťoch so zdravotným znevýhodnením a sprevádzame umiera-
júcich. Podporte charitné dielo, aby sme v ten správny moment mohli vstúpiť do 
života všetkých ľudí, ktorí to potrebujú. IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, 
variabilný symbol: 667. Ďakujeme 
 
Finančná podpora farnosti (veľká vďaka) 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
Názov účtu: Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice 
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

Pondelok 28.11.  

Utorok 29.11.  

Streda 30.11.  Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 

Štvrtok 1.12.   

Piatok 2.12.   

Sobota 3.12.  Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 

Nedeľa 4.12. 2. adventná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

INFO 

LITURGICKÝ PREHĽAD 



 
 
Adventný pracovný list – PANNA MÁRIA 
Počas celého Adventu (s výnimkou nedieľ) sa pred svitaním 
môže sláviť svätá omša k úcte Panny Márie. Táto svätá omša sa 
nazýva roráty, pretože týmito slovami začína introit (vstup) svä-
tej omše (Rorate caeli = Rosu dajte nebesá). Krásny je aj dôvod 
slávenia pred svitaním, lebo v tmách pohanských bludov a v 
tmách dedičného hriechu zasvitla ľudstvu spása, keď sa naro-
dila „hviezda ranná – zornica“ – Panna Mária.  
Ranná hviezda je predzvesťou a odrazom pravého Svetla. Ona viac, než akékoľvek 
iné stvorenie, odráža Kristovo svetlo. Jej život je tak spojený so životom Ježiša, že 
človek sa nemôže pozrieť na Máriu, aby nevidel Krista, jej Syna a Spasiteľa sveta. 
Skrze ňu ľudstvo prvýkrát uvidelo svetlo svojho Spasiteľa. Mária je stvorenie, ktoré 
je plné krásy a nádhery, nežné a citlivé, usmerňuje pohľad ľudstva k Bohu a záro-
veň priťahuje Boží pohľad na ľudstvo. V Márii sa Boží pohľad opäť stretáva s po-
hľadom človeka. Motto adventu: (tajnička z osemsmerovky): 
Osemsmerovka s tajničkou:  
ADVENT, BDIEŤ, HVIEZDA 
RANNÁ, JEŽIŠ, KRISTUS, KRÁSA, 
LAMPÁŠ, MODLITBA, NEŽNÁ, 
NÁDEJ, OČAKÁVANIE, PANNA 
MÁRIA, POHĽAD, POKOJ, RA-
DOSŤ, RORÁTY, SKUTKY, SLNKO, 
SPASITEĽ, STVORENIE, SVET, 
SVETLO, SVIECE, VENUŠA, VIERA, 
ČLOVEK 
Modlitba k Panne Márii  
počas Adventu: Anjel Pána zves-
toval Panne Márii...  
Úloha:  
Skús tento týždeň počúvať na 
prvé slovo. Vymaľuj Pannu Máriu 
na obrázku, ktorý dostaneš na 
konci sv. omše. Za splnenú úlohu, 
ktorou si spôsobil druhým úsmev na tvári, nakresli vedľa postavy Panny Márie sr-
diečko. Na budúcu nedeľu prines obrázok na sv. omšu ako obetný dar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  (Pracovný list vytvorila . M. Faustína Zaťková, FDC) 

PRE DETI 


