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NOVÉ VYUŽITIE BOČNEJ MIESTNOSTI V KOSTOLE 

V nasledujúcom týždni by mala začať realizácia bočného oltára, 
čiže steny v miestnosti pre matky (rodičov) s deťmi. Vytvorí sa tak 
„multifunkčný“ priestor na celoročné umiestnenie obrazu Božieho 
milosrdenstva, jasličiek na Vianoce, Božieho hrobu na Veľkonočné 
trojdnie a tiež na celodennú poklonu pred vyloženou Oltárnou 
sviatosťou. Miestnosť pre rodičov s deťmi bude zároveň „malou“ 
kaplnkou Božieho milosrdenstva, ktorú budete môcť využiť na 
modlitbu, poklonu a adoráciu. Nakoľko bude využitá, bude závisieť 
aj od záujmu vás veriacich. Už výmena presklenej fasády zmenila 
čiastočne jej vzhľad a hlavne celkovú klímu v miestnosti. Veríme, 
že ďalšie úpravy ju ešte viac skrášlia, čo prispeje k jej lepšiemu 
využitiu. V poslednej etape, no nie teraz, bude upravený strop 
miestnosti. Ak sa nič pri prácach neskomplikuje, tak Boží hrob 
bude o štyri týždne umiestnený už v novovytvorenej stene. 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU 

K sláveniu Veľkej noci patrí aj dobrá sviatostná spoveď. Dobre sa pripravme na prijatie 
sviatosti, doma, v tichu a modlitbe. Prejdime si pomocné otázky – spovedné zrkadlo, ktoré 
nájdeme v modlitebných knižkách alebo aj na internete. Spovedajme sa stručne, jasne 
a úprimne, hlavne z ťažkých hriechov. Veď na prvom mieste sa vyznávame samému Bohu. 
Ak je potrebné niečo vyjasniť, kňaz sa opýta. Je dobré napísať si hriechy, aby sme niečo 
dôležité nezabudli. Spoveď neodkladajme na poslednú chvíľu. Na Palmovú nedeľu nebudú 
spovedať viacerí kňazi, skôr len my domáci. Preto sa vyspovedajte skôr počas týždňa, aby 
ste nemuseli čakať v dlhých radoch. Niekedy kňaz, na prekvapenie druhej strany, nemôže 
dať rozhrešenie, napr. cirkevne nesobášeným, žijúcim spolu ako druh a družka. Vyznanie 
nestačí, ak hriech neľutujeme a nechceme zanechať ani príležitosť k ťažkému hriechu. 
Aj rozvedení, ktorí žijú sami by mali mať povolenie prijímať sviatosti. Vieme im to vybaviť.  

SPOVEĎ  
PRED 

VEĽKOU 
NOCOU 

27.3. – 31.3. Týždeň pred Palmovou nedeľou  5.45, 7.15, 17.00 

1.4. Sobota 
15.00 – 18.00 

2.4. PALMOVÁ – KVETNÁ NEDEĽA  

3.4. Pondelok vo Svätom týždni 
5.45, 7.15, 16.00 

4.4. Utorok vo Svätom týždni 

5.4. Streda – 10.4. Veľkonočný pondelok NESPOVEDÁME 
 



1. Predkrstná náuka v marci je plánovaná na piatok 24.3. o 17.00 hodine na fare v knižnici.  
2. Zbierky: Do mesačnej zbierky na kostol (1. pôstna nedeľa) sa vyzbieralo 3 290 € a na 

Charitu (26.2.) 3 345 €. Ďalšia mesačná zbierka na kostol bude na Palmovú nedeľu 2.4. 
3. Zápis úmyslov na mesiac máj a jún bude po nedeli Božieho milosrdenstva 17.4. Okrúhle 

životné jubileá a 1. výročie smrti môžete nahlasovať už od utorka 11.4. Úmysel s menami 
si napíšte na lístok a my Vám naň dopíšeme dátum a čas. Tým sa urýchli zapisovanie. 

4. Na Palmovú nedeľu 2.4. si prineste na požehnanie ratolesti (bahniatka, palmové listy).  
5. Nahláste svojich nevládnych, starých a chorých do 4. pôstnej nedele (19.3.) na prijatie 

sviatostí pred Veľkou nocou (v sakristii alebo kancelárii). Navštívime ich v piatok 24.3. od 
8:30. Prosím, čakajte trpezlivo na kňaza. Prvopiatkárov navštívime 31.3. od 8:30 hod. 

6. Oznam pre birmovancov a mladých: V sobotu 15.4. po Veľkej noci absolvujú birmovanci 
povinnú púť do Vysokej nad Uhom k telesným ostatkom blahoslavenej Anky Kolesárovej, 
mučenice čistoty a panenstva. Pozývame birmovancov, ale aj ďalších mladých od 15 do 
25 rokov. Záujemcovia nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii kostola. Po prednáške, sv. 
omši a jednoduchom obede sa cestou naspäť zastavíme pri veľmi peknom prírodnom 
úkaze - Morské oko, ktoré leží v srdci Vihorlatských vrchov. Cena je 15 eur. 

7. Deň rodiny a 25. výročie sobáša: V nedeľu 28.5.2023 sa bude v Košiciach sláviť Deň 
rodiny. Program: o 15.00 sv. omša v Katedrále, pri ktorej si jubilujúce manželské páry 
pripomenú strieborné – 25. výročie manželstva (tí, ktorí ho slávia v roku 2023) a o 16.00 
bude program pre rodiny. Jubilujúci manželia, ktorí majú záujem ísť do Košíc nech sa 
nahlásia na fare do konca apríla. Je potrebné uviesť mená manželov a dátum ich sobáša.  

8. Celomestské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia bude v sobotu 25.3. o 16.30 hod. 
pri mariánskom súsoší v Prešove s príležitosti 35. výročia spomienky na Bratislavský veľký 
piatok. Program stretnutia: príhovor, večeradlo modlitby, sviečkový sprievod a sv. omša.  

9. Sv. omša za obete vojny na Ukrajine. Biskupi Európy pozývajú k sláveniu Eucharistie na 
úmysel: Za obete vojny na Ukrajine a za pokoj v tejto krajine. V utorok 28.3. o 18.00 hod. 
bude otec arcibiskup slúžiť sv. omšu za obete vojny na Ukrajine v Katedrále sv. Alžbety v 
Košiciach. Pozvaní sú aj veriaci, aby sa vo svojich farnostiach pripojili k tomuto úmyslu. 

10. Diecézny kňazský domov DKD vo Veľkom Šariši: O. arcibiskup po konzultácii s kňazskou 
radou od 1.1.2023 zrušil Diecézny kňazský domov Františka Majocha vo Veľkom Šariši. 
Budova zostáva majetkom Košickej arcidiecézy. Starostlivosť zabezpečuje Arcidiecézna 
charita. Zánik DKD nemá žiadne dôsledky na starostlivosť o kňazov tam ubytovaných.  

11. Pôstna krabička 2023: Vďaka dobrovoľníkom katolíckej charity, ktorí nás navštívili 
v nedeľu popoludní 5.3. sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o konkrétnej pomoci  
v Ugande a Rwande. Po prednáške sme si vychutnali africký čaj a zakúpili rôzne výrobky 
z Afriky. Cez Pôstnu krabičku sa náš milodar mení na skutok lásky meniaci životy detí 
a ľudí v ďalekých krajinách. Obálku s krabičkou nájdete v predsieni kostola. Svoj milodar 
označený v obálke môžete dať aj do pokladničky v kostole alebo osobne v sakristii. Po 
skončení pôstu odošleme všetky peniaze na účet Charity. Viac: www.postnakrabicka.sk 

12. Zbierka „Podeľme sa“: Úsmev ako dar v spolupráci s Katolíckym hnutím žien Slovenska 
organizuje 17. ročník akcie Podeľme sa! na pomoc ženám a deťom v núdzi. Podstatou 
podujatia je: „delím sa, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem“. Účet je vedený 
v Prima Banke: SK08 3100 0000 0040 4002 9180. Zbierka je od 22.2. do 30.4.2023.  

13. Dvojmesačník Rádio Mária Slovensko je dostupný zadarmo v predsieni nášho kostola. 

http://www.postnakrabicka.sk/


PO 
13.3. 

 

6.15 + Oľga, Jaroslav 

8.00 + Jozef, Alžbeta, Štefan, Juraj, Zuzana, František 

18.00 ZBP a dary Ducha Svätého pre Emu 

UT 
14.3. 

 

6.15  pohrebná  + Mikuláš (pohreb 9.3.) 

8.00 + Valentín, Anna 

18.00 + Marián a + z rod. Karabinošovej 

ST 
15.3. 

 

6.15  pohrebná   

8.00 ZBP Ján, Gabriela s rodinou 

18.00 ZBP Jozefína – 60 r. života s rodinou 

ŠT 
16.3. 

 

6.15 + Ema (1. výročie) 

8.00 + Mária, Andrej, Milan 

18.00 + Evelína (ruža 8) 

PI 
17.3. 

 
Krížová cesta 17.15 

6.15 + Miroslav, Martina, Helena, Jozef 

8.00 + Anna, Ján, Pavol, Jozef, František, Ladislav 

18.00 ZBP Peter a Veronika s rodinou 

SO 
18.3. 

 
8.00 ZBP Helena s rodinou 

18.00 ZBP Mária, Marek, Klaudia 

NE 
19.3. 

4. PÔSTNA 
NEDEĽA 

 nedeľa radosti  
 

Krížová cesta 14.30 

6.00 + Jozef, Ján, Anna, Mária 

7.15 + František (1. výročie) 

8.30 + Jozef, Mária, Pavol 

10.00 + Jozef (1. výročie) 

11.30 ZBP Jolana, Ľudmila, Filip, Adriana, Roman,  

18.00 + Jozef, Radoslav, Pavol, Jozef Erika, Adam 

PO 
20.3. 

sv. Jozef 
ženích Panny Márie 

slávnosť 

6.15 + Martin, Anna, Mária, Milan, Terézia 

8.00 ZBP Vlastimil, Silvia, Branislav, Miroslava 

18.00 + Mikuláš 

UT 
21.3. 

 

6.15  pohrebná   + Mária (pohreb 9.3.) 

8.00 ZBP Alena, Vladimír, Dana s rodinami 

18.00 + Helena, Jozef, Viktor 

ST 
22.3. 

  

6.15  pohrebná    

8.00 + Jozef, Helena 

18.00 + Jozef, Jolana, Vladimír 

ŠT 
23.3. 

 

6.15  pohrebná    

8.00 + Zuzana, Ján, Jozef 

18.00 + Ladislav a + rodičia 

PI 
24.3. 

 

Krížová cesta 17.15 

6.15 + Ján, Helena, Albín, Vincent 

8.00 ZBP Helena – 75 r. života 

18.00 ZBP Peter s rodinou 

SO 
25.3. 

ZVESTOVANIE PÁNA 
slávnosť 

8.00 + Alžbeta, Ján 

18.00 Na úmysel - bohuznáma Andrea 

 



ZMENA ČASU NA LETNÝ – z 2.00 na 3.00 hodinu 

NE 
26.3. 

5. PÔSTNA 
NEDEĽA 

 

 kríž je zahalený  
 

Krížová cesta 14.30 

6.00 ZBP Konštantín s rodinou 

 

7.15 ZBP Adrián a Adriana 

8.30 ZBP Adriany – životné jubileum 

10.00 ZBP Helena – 70 r. života s rod. 

11.30 + Margita (1. výročie) 

18.00 + z rodiny Jurovej 

PO 
27.3. 

 

6.15 ZBP Jaroslav – 70 r. života 

8.00 + Silvia 

18.00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
28.3. 

 

6.15  pohrebná    

8.00 ZBP Pavlína 

18.00 ZBP Ján – 70 r. života s rodinou 

ST 
29.3. 

 

6.15  pohrebná    

8.00 ZBP Magdaléna – 70 r. života 

18.00 ZBP a dary D. Sv. Roman – 30 r. života s rod. 

ŠT 
30.3. 

 

6.15 + Silvia 

8.00 ZBP Monika s rodinou 

18.00 ZBP Pavol – 30 r. života 

PIA 
31.3. 

 
Krížová cesta 17.15 

6.15 + Ondrej, Anna, Jozef, Margita, Milan 

8.00 + Sylvia 

18.00 + Martin, Michal, Anna, Božena, Marta 

SO 
1.4. 

prvá sobota 
7.00 Za živých a + členov RB ZBP Anna, Mária 

18.00 ZBP Marcel – 50 r. života s rodinou 

               ZAČÍNA SVÄTÝ TÝŽDEŇ 

NE 
2.4. 

2023 

PALMOVÁ 
NEDEĽA 

Utrpenia Pána 
 

prvá nedeľa 

Krížová cesta  14.30 

6.00 + Jozef 

Mesačná 
zbierka 

na kostol 

7.15 + z rodiny Jurkovej 

8.30 + Róbert (5. výročie) 

10.00 ZBP Stanislav s rodinou 

11.30 ZBP Ján, Gabriela s rodinou 

18.00 + Anton 
 

Poďakovanie z Ríma: Sekretariát Apoštolského Stolca zaslal list, v ktorom ďakuje veriacim 
košickej arcidiecézy za zbierku sv. Petra (Dobročinné diela Sv. Otca) na podporu evanjelizácie 
a charity Sv. Otca v roku 2021 vo výške 22 889 € a v roku 2022 vo výške 67 264,36 €.  
 

Ďakujeme 
za  

milodar 

Marta – 100 €, Veronika – 100 € 
bohuznámy – 50 €, Eva – 50 € 

Mária a Martin – 50 €, 
Jozef – 50 €, Mária – 50 € 

z krstu * Andrej Rusnák – 150 € 
z krstu * Andrej Kmec – 50 € 

z pohrebu + M. E. Majerníkovej – 50 € 
z pohrebu + Alžbety – 50 € 

milodary jednotlivcov na účet farnosti v mesiaci február – spolu 245 € 
 

Vytlačené pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.                Tlačiareň www.kusnir.sk 


