
 

Prehľad zbierky  
V nedeľu, 29.januára bola zbierka na 
pastoráciu mladých v našej arcidie-
céze. V našej farnosti sme vyzbierali 
túto finančnú pomoc“ 

Nemocnica                         50 € 

Kostol Ducha Svätého       316 € 

Kostol Kráľovnej pokoja    1.100 €  

 

Sviatosť pomazania chorých 
V piatok, 10. februára 2023 budeme 
vysluhovať sviatosť pomazania cho-
rých, ktorú môžete prijať pri večernej 
sv. omši o 18:00 v kostole Kráľovnej 
pokoja.  

Túto sviatosť môže prijať každý, kto 
má vážnejšie zdravotné, či psychické 
ťažkosti. Túto sviatosť prijímajte s vie-
rou a v milosti posväcujúcej.  

Adorácia 
V piatok, 10. februára 2023 bude od 
17:00 Eucharistická adorácia za far-
nosť.  

 

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.   

Fašiangy pre seniorov 
Vo štvrtok, 16. februára plánujeme 
o 15:00 fašiangové stretnutie pre seni-
orov  z našej farnosti. Vítaní sú aj vaši 
blízky z inej farnosti.  Môžete priniesť 
niečo na stôl. O program a pitný režim 
je postarané. 
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Kostol Kráľovnej pokoja 

Pondelok 6.2. 
6.30 h + Ladislav  

18.00 h + Helena, Ondrej, Bernard, Alojz  

Utorok 7.2. 
6.30 h + Timea  

18.00 h + Zuzana  

Streda    8.2. 
6.30 h + Jozef, Katarína  

18.00 h + čl. RB  

Štvrtok     9.2. 
6.30 h + Emília, Alica   

18.00 h + Katarína, Hubert, Mária, Štefan, Mária       (mládežnícka)  

Piatok 10.2. 
6.30 h + Ľubomír, Mária, Ján, Dušan   

18.00 h + Gabriela, Jolana, Imrich, Michal 
 

 
   Upratovanie I. skupina  

Sobota 11.2. 
7.00 h + Mária s rodinou    

18.00 h + Peter    

Nedeľa   12.2. 

7.00 h    

9.00 h Za farnosť  
10.15 h ZBP r. Vagaská                                                                            

(detská) 
 

11.30 h + János, Lajos                                                          (maďarská)  

18.00 h ZBP Rastislav, Ivan      

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého 

Pondelok 6.2. 
7.00 h + Jozef, Ján, Marta   

+ 
 

19.00 h + Ján, Margita a rodičia   

Utorok 7.2. 
7.00 h + Alexander, Helena  

19.00 h +  Martina, Martin, Matúš  

Streda 8.2. 
7.00 h +  Ladislav   

19.00 h + Mária, Juraj, Štefan, Helena   

Štvrtok 9.2. 
7.00 h + Margita, Petra   

19.00 h + Viktória    

      Piatok      10.2. 
7.00 h + Štefan, Karol, Ladislav, Helena   

19.00 h ZBP Kristian s rodinou  

   Sobota      11.2. 8.00 h Štefan, Mária a členovia rodiny   

Nedeľa   12.2. 
8.00 h Za uzdravenie a pomoc Peter  

9.30 h ZBP Mária s rodinou   
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Nemocničná kaplnka Márie Pomocnice kresťanov  

Streda 8.2. 15:30 h  Sv. omša  

Piatok 10.2. 15:30 h  Sv. omša  

Sobota 11.2. 9.00 h  Gr. kat. liturgia  

Nedeľa 12.2. 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.  
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom 
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné me-
sačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok, 14. februára 2023 o 17:00 
hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77, v Prešove.  
Kontakt: slvaka.kolesarova1@gmail.com, 0905 288 845 
 
Finančná podpora farnosti (veľká vďaka) 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
Názov účtu: Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice 
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
 

Pondelok 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

Utorok 7.2.   

Streda 8.2.    

Štvrtok 9.2.    

Piatok 10.2.  Sv. Školastiky, panny   

Sobota 11.2.  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

Nedeľa 12.2.  6. nedeľa v cezročnom období 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

INFO 
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5. nedeľa v Cezročnom období „A“ 
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak 
soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju 
vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. 
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa 
nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod me-
ricu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. 
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“  
Počuli sme slovo Pánovo. 
 

Pápež František vysvetľuje: „Soľou je ten učeník, ktorý nevy-
hľadáva pochvalu a potlesk, ale usiluje sa, aby jeho prítomnosť 

bola pokornou, konštruktívnou, vernou učeniu Ježiša, ktorý ne-
prišiel na svet, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil. A takýto postoj 
je veľmi potrebný!“ 

„Ježišov učeník je svetlom, keď vie žiť svoju vieru aj v napätom pro-
stredí, keď prispieva k odstraňovaniu predsudkov, ohovárania, a umožňuje svetlu 
pravdy vniknúť do situácií zamorených pokrytectvom a klamstvom.“ (Anjel Pána, 
09.02.2020) 
 
Osemsmerovka s tajničkou: 
chuť, dobré, evanjelium, Ježiš, 
lampa, merica, mesto, nebesia, 
nepostavia, návršie, osolia, 
otec, povedal, pošliapali, 
skutky, soľzeme, stratí, svet, 
svieti, svietila, svietnik, svojím, 
ukryť, učeníci, vdome, ľudia 

 
Predsavzatie: Budem tento 
týždeň odstraňovať predsudky 
a nebudem ohovárať.   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  (Pracovný list vytvorila . M. Faustína Zaťková, FDC) 

PRE DETI 


