
Zbierka na Pastoráciu mládeže 

Budúcu nedeľu, 29.januára 2023 bude 
zbierka na pastoráciu mládeže v našej 
košickej arcidiecéze.  

Sviatosť zmierenia 
V tomto týždni vás zvlášť pozývame 
k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmiere-
nia môžete prijať pol hodiny pred sv. 
omšou okrem nedeľe. 

V kostole Kráľovnej pokoja môžete pri-
jať sviatosť zmierenia vo štvrtok a pia-
tok hodinu pred sv. omšou. 

V kostole Ducha Svätého môžete prijať 
sviatosť zmierenia v piatok hodinu 
pred sv. omšou. 

Adorácia 
V prvopiatkovom týždni bude vo štvr-
tok a piatok v kostole Kráľovnej pokoja 
adorácia od 17:00 hod.  V kostole Du-
cha Svätého bude adorácia na prvý 
piatok od 17:00 hod.  

Fatimská sobota 

V sobotu, 4. februára vás v našich kos-
toloch pozývame k modlitbe sv. ru-
ženca s rozjímaním (fatimská sobota). 

Svätoblažejské požehnanie 
V piatok, 3. februára môžete v závere 
sv. omše prijať Svätoblažejské požeh-
nanie. Pri tomto požehnaní vám vy-
prosíme, aby vás Pán chránil od kaž-
dého zla a udelil vám zdravie tela 
a duše.  

Pre „deti“ -  Aj nebo plesá 
V sobotu, 11. februára pozývame deti 
ako aj ich rodičov na spoločné stretnu-
tie Aj nebo plesá. Toto stretnutie za-
čína o 14:30 v spoločenskej miestnosti 
na fare, až do 17:00 hod.  

Deti sa majú preobliecť za nejakého 
svätca, možno aj svojho krstného pat-
róna. Mladí pre nich pripravia aj zaují-
mavý program.  
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Kostol Kráľovnej pokoja 

Pondelok 30.1. 
6.30 h + Juraj   

18.00 h + Martina  

Utorok 31.1. 
6.30 h + Erika, Judita, Juraj  

18.00 h + Milan, Mária  

Streda  1.2. 
6.30 h + Augustín, Mária  

18.00 h + Štefan  

Štvrtok     2.2. 
6.30 h + Jozef, Margita  

18.00 h + Juliána, Miloš, Emília, Tibor                             (mládežnícka)  

Piatok 3.2. 
6.30 h + Jozef, Anna  

18.00 h + Eduard, Magdaléna 
 

 
   Upratovanie V. skupina  

Sobota 4.2. 
7.00 h ZBP ružencové spoločenstvo   

18.00 h ZBP pre Veroniku s rodinou  

Nedeľa   5.2. 

7.00 h ZBP Mária a Alžbeta  

9.00 h Za farnosť  
10.15 h ZBP Helena                                                                        (detská)  
11.30 h                                                                                        (maďarská)  

18.00 h ZBP pre Magdalénu    

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého 

Pondelok 30.1. 
7.00 h + Peter, Mária, Marek, Stanislav  

+ 
 

19.00 h + Anna, Mária, Pavol, Anna  

Utorok 31.1. 
7.00 h + Anna, Štefan, Margita  

19.00 h + Mária, Ján  

Streda 1.2. 
7.00 h + Martin, Alžbeta, Marek, Peter   

19.00 h ZBP Eva  

Štvrtok 2.2. 
7.00 h + Jan, Anna, Petra, Pavol  

19.00 h + Anna, Michal  

      Piatok       3.2. 
7.00 h + Margita, Jozef  

19.00 h + Ľudmila  

   Sobota      4.2. 7.00 h ZBP ružencové spoločenstvo  

Nedeľa   5.2. 
8.00 h ZBP Agnesa s rod. (poďakovanie za 83 rokov života)  

9.30 h ZBP Magdaléna a Mikuláš s rod.  
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Nemocničná kaplnka Márie Pomocnice kresťanov  

Streda 1.2. 15:30 h  Sv. omša  

Piatok 3.2. 15:30 h  Sv. omša  

Sobota 4.2. 9.00 h  Gr. kat. liturgia  

Nedeľa 5.2. 10:30 h  Sv. omša    

 

 

 

 
 

 
Charitatívny hokejový turnaj 
Pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa sa dňa 25. feb-
ruára 2023 o 11:00 hod. v STD Aréne Vranov nad Topľou uskutoční Chari-
tatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov Slovenska. Vstupné je dobro-
voľné a bude použité na podporu Charitného domu mládeže, Vranov nad 
Topľou.  
Sv. omša za život s požehnaním viacdetných rodín 
Vo štvrtok, 26. januára 2023 bude v Uršulínskom kostole o 17:00 hod. svätá 
omša za život s požehnaním viacdetných rodín. Hosťom je o. Bartolomej 
Selanci, farár vo farnosti Dlhé n. Cirochou.  
 
 
Finančná podpora farnosti (veľká vďaka) 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
Názov účtu: Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice 
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
 

Pondelok 30.1.   

Utorok 31.1. Sv. Jána Bosca, kňaza   

Streda 1.2.    

Štvrtok 2.2. Obetovanie Pána  

Piatok 3.2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka   

Sobota 4.2.  Panny Márie v sobotu 

Nedeľa 5.2.  5. nedeľa v cezročnom období 
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4. nedeľa v cezročnom období „A“ Blahoslavenstvá (Mt 5, 1-12a)  
 
CHUDOBNÍ SRDCA – KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 2546 – 2547:  
Blahoslavenstvá zjavujú poriadok šťastia a milosti, 
krásy a pokoja. Ježiš velebí radosť chudobných, kto-
rých už je Božie kráľovstvo. „Domnievam sa, že Slovo 
nazýva chudobou v duchu dobrovoľnú pokoru ducha 
a ako príklad tejto [pokory] nám Apoštol predkladá 
chudobu Boha, keď hovorí: ,Ktorý, hoci bol bohatý, 
stal sa pre nás chudobným‘ (2Kor 8,9).“  
Ježiš sa sťažuje na bohatých, lebo nachádzajú svoju 
útechu v hojnosti majetkov (Lk 6,24). „Nech teda 
pyšní vyhľadávajú a obľubujú pozemské majetky: Bla-
hoslavení však chudobní v duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.“ Odovzdanosť do prozreteľnosti nebe-
ského Otca oslobodzuje od ustarostenosti o zajtraj-
šok. Dôvera v Boha pripravuje človeka na blahosla-
venstvo chudobných. Oni uvidia Boha.   
 
Úlohy:  
Kde Pán Ježiš učil zástupy a povedal Blahoslavenstvá?  
Vysvetli pojem blahoslavení.  
Akí sú to chudobní v duchu?  
Čo zdedia tichí?  
O akých prenasledovaných hovorí Ježiš? Prečo ich prenasledujú?  
Vyhľadaj súradnice Blahoslavenstiev v Evanjeliu podľa Lukáša.  
Čo pripravuje človeka na blahoslavenstvo chudobných?  
 

Vysvetli symboly z obrázka:  
Myš –   
 

Koruna –   
 

Roztrhané šaty –   
 

Predsavzatie:  
„Dôvera v Boha odstraňuje každý strach.“   (pápež František) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  (Pracovný list vytvorila . M. Faustína Zaťková, FDC) 

PRE DETI 


