
 

Zbierka na kostol a osvetlenie 
Dnešnú nedeľu je januárová zbierka na 
kostol. V kostole Kráľovnej pokoja tou 
zbierkou splácame úver na osvetlenie 
kostola a v kostole Ducha Svätého je 
táto zbierka na nové osvetlenie kos-
tola. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

Dobrá novina 

Hnutie kresťanských spoločenstiev 
deti – eRko organizovalo 28. ročník ko-
ledníckej akcie Dobrá novina.  

Deti nám na Vianoce zahrali doslova 
muzikál pri jasličkovej pobožnosti, pri 
ktorej ste mohli prispieť pre najchu-
dobnejšie deti, tohto roku v Keni. Vy-
zbieralo sa 440 Eur. K tejto zbierke 
sme pridali aj zvonček zo sviatku Zja-
venia Pána – 920 Eur a teda spoločne 
sme na tento účel poslali 1.360 Eur.  

 

 

Letný tábor pre deti (1. – 9. ročník) 
Občianske združenie NODAM organi-
zuje aj v tomto roku 2023 počas let-
ných prázdnin pobytový tábor pre deti 
z našej farnosti. Tábora sa môžu zúčas-
tniť deti 1. - 9. ročníka ZŠ. 
Termín:  

23. – 28.7.2023 (nedeľa - piatok) 
Miesto pobytu:  

Chata Július, Vyšná Slaná 
Cena pobytu na jedno dieťa: 150€. 
 
Záujem o prihlášku do tábora môžu ro-
dičia nahlásiť na mail:  
samuelaster@gmail.com alebo osobne 
u sr. Samuely. (piatok po večernej sv. 
omši; nedeľa pred a po sv. omši 10,15) 
Prihlášky budú následne zaslané na e-
mailové adresy rodičov. 

(Sr. Samuela a animátori farnosti)        
 

OZNAMY 
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Kostol Kráľovnej pokoja 

Pondelok 16.1. 
6.30 h + Peter    

18.00 h + Danka  

Utorok 17.1. 
6.30 h + Štefan 

 
 

18.00 h + Katarína  

Streda  18.1. 
6.30 h + Marián, František, Jolana  

18.00 h ZBP pre Martu  

Štvrtok     19.1. 
6.30 h ZBP pre Juraja  

18.00 h + Ján, Mária, Michal, Mária  

Piatok 20.1. 
6.30 h + Milan    

18.00 h + Milena  
 

 
   Upratovanie III. skupina  

Sobota 21.1. 
7.00 h + Marián   

18.00 h + Margita, Jozef, Juraj, Paulína  

Nedeľa   22.1. 

7.00 h    

9.00 h  Za farnosť  
10.15 h  ZBP Mária        
11.30 h    

18.00 h + Vincent   

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého 

Pondelok 16.1. 
7.00 h + Anna  

+ 
 

19.00 h ZBP Monika s rodinou  

Utorok 17.1. 
7.00 h ZBP pre o. Petra (kňaza)  

19.00 h ZBP Matúš, Maroš  

Streda 18.1. 
7.00 h + Verona, Štefan, Pavol, Július   

19.00 h ZBP Jana , Stanislav   

Štvrtok 19.1. 
7.00 h ZBP Valéria, Marek   

19.00 h + Juraj, Anna, rodina Brecková  

      Piatok     20.1. 
7.00 h + Ján, Anna   

19.00 h + Václav, Štefan, rodina Stretavská, rodina Štecová  

   Sobota      21.1. 8.00 h + Jozef   

Nedeľa   22.1. 
8.00 h ZBP Žaneta (za 50 rokov života)  

9.30 h ZBP Oľga (za 40 rokov života)  

 

 

LITURGICKÝ PREHĽAD 



 

Nemocničná kaplnka Márie Pomocnice kresťanov  

Streda 18.1. 15:30 h  Sv. omša  

Piatok 20.1. 15:30 h  Sv. omša  

Sobota 21.1. 9.00 h  Gr. kat. liturgia  

Nedeľa 22.1. 10:30 h  Sv. omša – poďakovanie pani kostolníčke  

 

 

 

 
 

 
Reprezentačný ples rodín 
Arcidiecézne centrum pre rodinu pozýva na Reprezentačný ples rodín ko-
šickej arcidiecézy pod záštitou otca arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorý sa 
uskutoční počas Národného týždňa manželstva, 18. februára 2023 v Hoteli 
Centrum v Košiciach.  
Cena vstupenky na osobu je 45€. V cene: prípitok, večera, švédske stoly, DJ 
a kultúrny program. Nebude chýbať ani tombola.  
Venujme čas svojim manželstvám a využime príležitosť na stretnutie sa v 
kráse s inými manželmi a s otcom arcibiskupom. Čas venovaný spoločen-
stvu je požehnaný čas.  
Informácie a predaj: curajovaadriana@gmail.com alebo 0908 458 617 
 
Finančná podpora farnosti (veľká vďaka) 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
Názov účtu: Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice 
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
 

Pondelok 16.1.   

Utorok 17.1. Sv. Anton, opát 

Streda 18.1.   

Štvrtok 19.1.   

Piatok 20.1.  Sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi 

Sobota 21.1.  Sv. Agnesa, panna a mučenica 

Nedeľa 22.1.  3. nedeľa v cezročnom období 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

INFO 

LITURGICKÝ PREHĽAD 
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2. nedeľa v cezročnom období „A“ 
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 
Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží 
Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som 
hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol 
prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krs-
tím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedec-
tvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani 
ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš 
zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som 
to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ (Jn 1, 29-34) 
1. Nájdi kľúčové slovo Evanjelia. Evsdocetv 

         

2. Práca s biblickým textom: Podľa výkladového slovníka slovenského jazyka má 
toto slovo 4 výklady: (Každé slovo vysvetli). 

1. Dôkaz 
2. Doklad 
3. Vysvedčenie 
4. Znak 

Nahraď v texte evanjelia kľúčové slovo a 4 krát prečítaj text. Odpovedz na otázky: 
Čo ťa oslovilo pri zmene slov? 
Ako ty svedčíš, si dôkazom, dokladom, vysvedčením alebo znakom Ježiša vo svojom 
živote? 
Ako (čím) sa môžeš podobať na sv. 
Jána Krstiteľa? 
3. Osemsmerovka s tajničkou: 
boh otec, božia vôľa, boží syn, cez-
ročné, doklad, duch, dôkazy, ježiš, 
končiny, list korinťanom, matkino 
lono, meno, miesto, muž, nebo, ne-
deľa, nepoznal, národy, obdobie, pa-
vol, poslal, prichádza, sila, slovo, slu-
žobník, spočinul, spása, svet, svia-
tosť, svätí, telo, voda, vydal, vysved-
čenie, zem, znak 
4. Predsavzatie: Budem sa usilovať 
o pokoru: nebyť za každú cenu prvý. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  (Pracovný list vytvorila . M. Faustína Zaťková, FDC) 

PRE DETI 


