
Prehľad zbierky na charitu 

Pred týždňom bola zbierka na charitu. 
V našich kostoloch ste prispeli:         
Nemocničná kaplnka      50€ 
Kostol Ducha Svätého               580 € 
Kostol Kráľovnej pokoja            1.665 € 

Prikázaný sviatok  
Vo štvrtok máme prikázaný sviatok 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
Sv. omše si pozrite v rozpise.  

 

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.   

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. 
 
Stretnutie seniorov 
Vo štvrtok, 8.12.2022 bude o 15:00 
stretnutie seniorov v spoločenskej 
miestnosti (nad kanceláriou). Milí seni-
ori, všetci ste srdečne pozvaní. 
 
Piatková adorácia – za otcov 
V piatok, 9.12.2022 bude o 17:00 adorá-
cia v kostole Kráľovnej pokoja, ktorú 
bude moderovať spoločenstvo modli-
tieb otcov. Zvlášť chlapi, ste srdečne po-
zvaní.      
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Kostol Kráľovnej pokoja 

Pondelok 5.12. 
6.30 h  +  Jozef, Margita  

18.00 h  +   Helena, Ladislav, Helena  

Utorok 6.12. 
6.30 h  +   Peter, Alena, Milan  

18.00 h  +   Margita, Imrich  

Streda 7.12. 
6.30 h  +   Ján  

18.00 h  +   Eduard, Martin  
 

Štvrtok 
 

8.12. 
6.30 h  +  Maruška  
9.00 h ZBP – životné jubileum, Mária  

  18.00 h  +  Mária  

Piatok  9.12. 

6.30 h  + Anton, Štefánia, Elena, Peter  
17:00 h Adorácia – modlitby otcov  

18.00 h  +  Emil                                                                                   detská 
 

 

    Upratovanie II. skupina  

Sobota 10.12. 
7.00 h +   ZBP pre Paulínku  

18.00 h +   Agnesa, Ladislav, Jozef  

Nedeľa 11.12. 

7.00 h Za uzdravenie tela a duše pre Evu  

9.00 h  Za farnosť  
10.15 h  ZBP pre Luciu s rodinou                                                 (detská)  
11.30 h                                                                                        (maďarská)  

18.00 h  + Regina, František    

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého 

Pondelok 5.12. 
7.00 h  ZBP Viktória    

19.00 h  + Vasiľ, Mária  

Utorok 6.12. 
7.00 h  + Ladislav, Helena  

19.00 h  + Elena, Ján, Peter, Richard a za rodičov  

Streda 7.12. 
7.00 h  + Eugen, Anna  

19.00 h  + Za duše v očistci  

Štvrtok 8.12. 
7.00 h  ZBP Martina, Martin, Matúš  

19.00 h  + Zuzana, Ján, Mária, Mikuláš  

Piatok 9.12. 
7.00 h  + rod. Klianova a Vargova    

19.00 h  + Ján, Mária, Michal, Anna  

      Sobota  10.12. 7.00 h   + Jolana, Ondrej  

Nedeľa 11.12. 
8.00 h  ZBP Viktória  

9.30 h ZBP Irena s rodinou  
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Nemocničná kaplnka Márie Pomocnice kresťanov  

Streda 7.12. 15:30 h  Sv. omša  

Piatok 9.12. 15:30 h  Sv. omša  

Sobota 10.12. 9.00 h  Gr. kat. liturgia  

Nedeľa 11.12. 10:30 h  Sv. omša  

 

 

 

 

 
 

Tip na vianočný darček 
V sakristii kostola si môžete zakúpiť knihu Prvá a posledná. Sú to zamysle-
nia od kňaza, Jozefa Kozáka. Cena 8 €. Podobne si môžete zakúpiť nástenný 
kalendár s obrázkami kardinála Jozefa Tomka. Ten stojí 10 €. 
Deň otvorených dverí 
Stredná odborná škola pedagogická Sv. Cyrila a Metoda, Košice vás pozýva 
na deň otvorených dverí dňa 9.12.2022. 
Večer Chvál 
V nedeľu, 4.12.2022 bude o 19:00 v seminárnom kostole (Hlavná 83) Večer 
Chvál. Na toto stretnutie vás pozýva spoločenstvo MaranaTha.  
 
Finančná podpora farnosti (veľká vďaka) 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
Názov účtu: Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice 
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
 

Pondelok 5.12.  

Utorok 6.12. sv. Mikuláš, biskup 

Streda 7.12. sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 

Štvrtok 8.12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie 

Piatok 9.12.   

Sobota 10.12. Preblahoslavená Panna Mária Loretánska  

Nedeľa 11.12. 3. adventná nedeľa 
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Svätý Jozef 

Pôvod mena: z hebr. Jóseph – Boh pridá, rozhojní. Bol to muž veľkej viery 
so zmyslom pre rodinu. Nasadil všetko! Stal sa mužom viery, obetavým 
manželom a pred zákonom otcom, ktorý si veľmi dobre uvedomoval svoju 
úlohu ochrancu, strážcu, živiteľa svojej rodiny. Bol mužom činu. Mužom ko-
najúcim z lásky a mužom obety; mužom, ktorý pre záujem dieťaťa išiel aj 
do emigrácie do Egypta; mužom snov, ktorý vždy poslúchol Boží hlas skrze 
anjela Gabriela; mužom, ktorý obetavo hľadal strateného Ježiša, ktorý jeho 
nájdenie prežíval v tichu, bez zbytočných slov. Bol z Júdovho kmeňa a z Dá-
vidovho rodu z Betlehema, jeho otec sa volal Jakub. Bol tesár v Nazarete. 
Manžel – ženích Panny Márie, pestún Ježiša. Naposledy sa spomína ako hľa-
dal dvanásťročného Ježiša v Jeruzaleme. 
V Cirkvi je uctievaný a vzývaný ako jej ochranca. Je zobrazený s malým die-
ťaťom Ježišom na rukách a s ľaliou alebo s tesárskym náradím. Najstarším 
vyobrazením je Jozef pri jasliach ako drží ochrannú ruku nad dieťaťom a 
jeho matkou. 
Otázky: 

Kedy slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie? 
Aké modlitby poznáme k sv. Jozefovi? 
Kým bol sv. Jozef pre Pána Ježiša? 
Aké zamestnanie mal sv. Jozef a tiež aj Pán Ježiš? 
Aký pracovný nástroj používal sv. Jozef? 
Z ktorého izraelského kmeňa pochádzal sv. Jozef? 
Ktorý izraelský kráľ bol Jozefovým predkom? 
Kto sa zjavoval sv. Jozefovi vo snoch a dával mu príkazy? 
Do ktorej krajiny utiekol – emigroval sv. Jozef so svojou rodinou? 
V ktorom meste sa usadil sv. Jozef po návrate do Izraela? 
V ktorých desiatkoch radostného ruženca sa spomína sv. Jozef? 
Ktoré vlastnosti sv. Jozefa by si chcel mať? 
Úloha: Snaž sa tento týždeň pomáhať svojim rodičom, súrodencom, spo-
lužiakom a ďalším s ich starosťami. Vymaľuj sv. Jozefa na obrázku, ktorý 
dostaneš na konci sv. omše. Za splnenú úlohu nakresli vedľa postavy Jo-
zefa srdiečko. Na budúcu nedeľu prines obrázok na sv. omšu.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  (Pracovný list vytvorila . M. Faustína Zaťková, FDC) 
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