
       

      Rímskokatolícka farnosť Plaveč                                     10/2023                                   5.3.2023 

 



Plaveč  (farský kostol sv.  Margity Antiochijskej)  
 

Pondelok 6.3.2023   

od 17:30 sviatosť zmierenia                  

18:00 svätá omša           + Štefan Murcko                                            
 

Utorok 7.3.2023            

 od 17:30 sviatosť zmierenia                  

18:00 svätá omša           + z r. Koščovej a Plavčanovej                      
 

Streda 8.3.2023   

od 7:00 sviatosť zmierenia 

7:30 sv. omša   + Milan Pekár                                              
 

Štvrtok 9.3.2023         

17:00 poklona Najsvätejšej Sviatosti a sviatosť zmierenia  
18:00 svätá omša           ZBP r. Dzurillovej a Makranskej                 

 

Piatok 10.3.2023   

17:30 krížová cesta                  

18:00 svätá omša           + Ján Šalamon (výročná)                            
 

Sobota 11.3.2023    

7:00 večeradlo a svätá omša   ZBP pre Jana Vrabľa s rod.                         
 

Nedeľa 12.3.2023  [tretia pôstna nedeľa] 

7:30 svätá omša  ZBP pre Michala    
10:30 svätá omša  ZBP Mária Kosturková (90)                      

14:00 krížová cesta 
 
 

Kozelec  (f iliá lny kostol Nanebovzatia  Panny Márie ) 
 

Piatok 10.3.2023   

16:30 krížová cesta                  

17:00 svätá omša  
  

Nedeľa 12.3.2023  [tretia pôstna nedeľa] 
9:00 svätá omša 

14:00 krížová cesta 
 

O Z N A M Y  
 

❑ Je prvá nedeľa v mesiaci, mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania zanesie 

teraz predpoludním sväté prijímanie chorým domov. 



❑   Dnes (5.3.) je zbierka na opravu kostola. Ďakujeme všetkým dobrodincom, 

ktorí prispejú na plánovanú obnovu nášho farského kostola! 

❑  Dnes popoludní o 14:00 bude pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole 

v Plavči a v rovnakom čase aj v Kozelci. 

❑   V rámci minulotýždňovej jarnej zbierky na charitu sme vyzbierali v Plavči 815€ 

a v Kozelci 84€. Nech dobrý Boh obdarí darcov svojim požehnaním! 

❑   V piatok (10.3.) bude po večernej sv. omši na fare organizačné stretnutie 

rodičov našich birmovancov. 

❑  Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok pred večernou svätou omšou 

a v nedeľu popoludní.  

❑ Tento týždeň sa predmodlieva ruža č. 2. 

❑ 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.  
 

 

V deň nedožitých 99. narodenín otca 

kardinála Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 

2023, uvedie RTVS o 20:10 hod. 

na programe Dvojka v premiére 30 

minútový spomienkový dokument s 

názvom Červený pápež - Papa rosso.  

Nový dokument ponúkne divákom 

najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, 

jeho výraznú osobnosť a prácu pre 

univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz 

Slovensku, Európe i svetu.   
 

Kardinál Jozef Tomko bol intelektuál, hlboko duchovný, vzdelaný a kultúrny 

človek, morálna autorita, autor mnohých kníh, človek ocenený aj najvyšším 

štátnym vyznamenaním Slovenskej republiky Radom Bieleho dvojkríža. Popritom 

bol stále jednoduchý, skromný, priateľský, pohostinný, muž knihy a modlitby. Bol 

najstarším žijúcim kňazom Košickej arcidiecézy. Zomrel v mimoriadne vysokom 

veku, aký Sväté písmo hodnotí ako Božiu milosť a dodáva: Zomrel starý a sýty 

svojich dní (Jób 42,17). Pominul sa v 99. roku života, 74. roku kňazstva, 43. roku 

biskupskej a 38. roku kardinálskej služby. Spomienkový dokument s názvom 

Červený pápež ponúka divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho 

výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, 

Európe a svetu. (www.rtvs.sk) 
 

 

http://www.farnostplavec.sk/
http://www.rtvs.sk/


 

        
Motto pápežovej návštevy Maďarska:  

«Kristus je naša budúcnosť» 
 

Harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do hlavného mesta 

Maďarska, Budapešti, v dňoch 28. – 30. apríla 2023. 
 
 

Piatok 28. apríla 2023 

10:00  Prílet na Medzinárodné letisko v Budapešti, oficiálne privítanie 

11:00  Slávnostné privítanie na námestí Paláca „Sándor“ 

11:30  Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky v Paláci „Sándor“ 

11:55  Stretnutie s predsedom vlády 

12:20 Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického 

zboru v priestoroch bývalého Karmelitánskeho kláštora – príhovor Svätého Otca 

17:00 Stretnutie s biskupmi, kňazmi, diakonmi zasvätenými osobami, 

seminaristami a pastoračnými pracovníkmi v Konkatedrále sv. Štefana – príhovor 

Svätého Otca 
 

Sobota 29. apríla 2023 

08:45  Súkromná návšteva detí „Inštitútu bl. Lászla Batthyány-Strattmanna“ 

10:15 Stretnutie s chudobnými a utečencami v Kostole sv. Alžbety Uhorskej 

–  príhovor Svätého Otca 

16:30  Stretnutie s mládežou v športovej hale „Papp László Budapest Sportaréna“  

–  príhovor Svätého Otca 

18:00 Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej 

nunciatúre 
 

Nedeľa 30. apríla 2023 

09:30 Svätá omša na nám. Kossutha Lajosa –  homília Svätého Otca 

16:00 Stretnutie s ľuďmi univerzitného a kultúrneho sveta na Fakulte informatiky 

a bionických vied Katolíckej univerzity „Pétera Pázmánya“  –  príhovor Svätého 

Otca 

17:30 Rozlúčková ceremónia na medzinárodnom letisku v Budapešti 

18:00 Odlet do Ríma 
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