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Duch Svätý nech nás vedie, 

aby sme kráčali 

po skutočnej ceste obrátenia,  

znovu objavili dar Božieho slova,  

boli očistení od hriechu,  

ktorý nás oslepuje, 

a slúžili Kristovi 

prítomnému v núdznych bratoch.  

 

pápež František  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plaveč  (farský kostol sv.  Margity Antiochijskej)  
 

Pondelok 27.2.2023   

od 17:00 sviatosť zmierenia                  

18:00 svätá omša           + r. Sedláková, Vargová, Jozef Kicoš              
 

Utorok 28.2.2023            

 od 17:00 sviatosť zmierenia                  

18:00 svätá omša           + z r. Tešľovej a Bodnárovej                             
 

Streda 1.3.2023   

od 7:00 sviatosť zmierenia 

7:30 sv. omša   za farnosť                                                      
 

Štvrtok 2.3.2023         

15:00 korunka Božieho milosrdenstva  

poklona Najsvätejšej Sviatosti a sviatosť zmierenia  

18:00 svätá omša           + Margita Pekár – Hudáková (výročná)     
 

Piatok 3.3.2023   

17:30 krížová cesta                  
18:00 svätá omša           ZBP a dary DSV pre Milana s rod.              
 

Sobota 4.3.2023    

7:00 večeradlo a svätá omša   Za ružencové spoločenstvo                            
 

Nedeľa 5.3.2023  [druhá pôstna nedeľa] 
7:30 svätá omša  ZBP r. Majerníčkova 

10:30 svätá omša  ZBP Matej (18)                                           
14:00 krížová cesta 
 
 

Kozelec  (f iliá lny kostol Nanebovzatia  Panny Márie ) 
 

Piatok 3.3.2023   

od 16:00 sviatosť zmierenia                  
16:30 krížová cesta                  

17:00 svätá omša  
  

Nedeľa 5.3.2023  [druhá pôstna nedeľa] 

9:00 svätá omša 

14:00 krížová cesta 
 

 
 



O Z N A M Y  
 

Dnes (26.2.) je celodiecézna jarná zbierka na charitu. Nech 

dobrý Boh odmení darcov svojim požehnaním! 
 

❑   Dnes  (26.2.) po sv. omši o 10:30 bude v kostole stretnutie s rodičmi 

birmovancov. 

❑ Pred sebou máme prvopiatkový týždeň. Príležitosť prijať sviatosť 

zmierenia bude v čase uvedenom v programe.  

❑   V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je pokánie, 

príprava na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Svätú omšu s touto 

duchovnou témou budeme mať v stredu. 

❑  Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok pred večernou svätou omšou 

a v nedeľu popoludní.  

❑  V piatok (3.3.) bude pri sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a po 

sv. omši stretnutie s birmovancami.  
 

 

Spovedanie chorých pred prvým piatkom:  
 

Vo štvrtok (2.3.) od 9:00 ulice: Bernolákova, Vajanského, Ružová, Jánošíkova, 

Dávidova, Wansovej, Kukučínova, Železničiarska a Lipová aleja.  
 

V piatok (3.3.) od 9:00 ulice: Popradská, Školská, Sv. Margity, Pastovnícka, 

Hviezdoslavova, Pod hradom a Pastovník.  
 

Prípadné zmeny nahláste prosím na tel. čísle   0918 467 570. 
 

 

❑   Na budúcu nedeľu (5.3.) bude zbierka na opravu kostola. 

❑ Tento týždeň sa predmodlieva ruža č. 1. 

❑ Záležitosti týkajúce sa farskej kancelárie bude možné v priebehu týždňa 

vybaviť po večerných sv. omšiach. V prípade potreby sa môžete kedykoľvek 

ohlásiť na farskom telefónom čísle   0918 467 570 - Miroslav Gira, farár.  

❑ Farské oznamy nájdete na stránke www.farnostplavec.sk . Aktuálne 

informácie a fotografie zo života farnosti priebežne zverejňujeme na  Pastoračné 

centrum sv. Jozefa. Online prenosy svätých omší sú na  Farnosť Plaveč.  

 

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac február: 
 

⚫ Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného 

spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na 

svoju bolesť a utrpenie. 

⚫ Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar. 

 

http://www.farnostplavec.sk/


ZBIERKA NA CHARITU 
 

Drahí bratia a sestry, ďakujem všetkým, 

ktorí pomáhate Arcidiecéznej charite Košice 
v rozvoji charitného diela. Chudobných 

medzi nami bude stále dosť. A práve na nich 

sa máme učiť ako vyjadriť solidaritu a 

empatiu s druhými. Nech vás Pán Boh za to 

poteší, odmení a požehná.  
 

Mons. Bernard Bober 

košický arcibiskup-metropolita 
 

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita 

Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košická arcidiecéza. 

Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej 

zbierke na charitu v kostoloch.  

Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. 

PODPORA V HOTOVOSTI 

vo všetkých kostoloch košickej arcidiecézy počas prvej pôstnej nedele 

PODPORA VKLADOM NA ÚČET 

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002.      Variabilný symbol: 667 

PODPORA ONLINE.  https://charita-ke.darujme.sk/zbierka-44dd9/ 

Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdcia pre potreby núdznych! 

 
PANI KATARÍNA:  
CHARITA JE MOJOU PÔRODNICOU, KDE SOM SA DRUHÝKRÁT NARODILA 
„V Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici som bývala tri roky. Bola 
som tam šťastná, aj keď začiatky boli veľmi náročné. Mala som určitý problém 
a spadnúť na samé dno je pomerne ľahké. Tiež som kedysi mala všetko a prišla 
som o to. V Charitnom dome ma naučili žiť tak, ako sa má. Jeden deň ste na ulici 
a zrazu máte strechu nad hlavou. Pracovníci vás učia postupne pokračovať 
ďalej. Hľadať si prácu, v mojom prípade získať deti a napredovať. Keby som 
neprišla na košickú charitu v tej chvíli, keď mi bolo najhoršie, dnes by som tu 
už možno ani nebola. Sama som dôkaz toho, že vďaka charite som prežila. 
Dokonca charita ma neopustila a dnes je mojim zamestnávateľom. Pracujem 
už 8 rokov v Dome pokojnej staroby v Košiciach,“ vraví pani Katarína, bývala 
prijímateľka Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach.  
 

Príbeh pani Kataríny je jedným z mnohých, ktorý na Charite zažívame. A to aj 
vďaka pravidelnej zbierke na charitu.  
 

https://www.facebook.com/arcidieceznacharita?__cft__%5B0%5D=AZU9CErP1lRnAqeKmBihU41gkcexI26MhY3KT6D0iztnXZ9DU_c10ZZclj2T42f5TS8PpupOCdtHXOI3NlxEthzn8Zt0zJajRXqPm9VWFNJwpr7ZQmblosIpZxJQZhywDNyeqwMyBF3zS3NxbG5LJSB0ey0SMJ2FthMs6H845017XsfMz9DTdRzb7RqjoAfkOHw3XtZbIXoHmjXADuQlosq2&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/arcidieceznacharita?__cft__%5B0%5D=AZU9CErP1lRnAqeKmBihU41gkcexI26MhY3KT6D0iztnXZ9DU_c10ZZclj2T42f5TS8PpupOCdtHXOI3NlxEthzn8Zt0zJajRXqPm9VWFNJwpr7ZQmblosIpZxJQZhywDNyeqwMyBF3zS3NxbG5LJSB0ey0SMJ2FthMs6H845017XsfMz9DTdRzb7RqjoAfkOHw3XtZbIXoHmjXADuQlosq2&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ArchidioecesisCassoviensis?__cft__%5B0%5D=AZU9CErP1lRnAqeKmBihU41gkcexI26MhY3KT6D0iztnXZ9DU_c10ZZclj2T42f5TS8PpupOCdtHXOI3NlxEthzn8Zt0zJajRXqPm9VWFNJwpr7ZQmblosIpZxJQZhywDNyeqwMyBF3zS3NxbG5LJSB0ey0SMJ2FthMs6H845017XsfMz9DTdRzb7RqjoAfkOHw3XtZbIXoHmjXADuQlosq2&__tn__=-%5DK-R
https://charita-ke.darujme.sk/zbierka-44dd9/

