
2. nedeľa v období cez rok A 
15.01.2023 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

17. JANUÁR: Utorok: sv. Antona, opáta. Spomienka. 
21. JANUÁR: Sobota: sv. Agnesy, panny a mučenice. Spomienka. 

22. JANUÁR: Nedeľa: 3. nedeľa v období cez rok A. Nedeľa Božieho slova. 

 
ČO NÁS ČAKÁ CEZ TÝŽDEŇ 

 
ČAJOVŇA DNES 

 Pozývame vás po sv. omši o 9.30 na nedeľnú kávu do čajovne. 
 

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÍ A DOSPELÍ  
Túto stredu 18.1. pozývame všetkých mladých aj dospelých na duchovnú obnovu, 

ktorá začína o 18tej hodine. 
 

STRETNUTIE RODIČOV A PRVOPRIJIMAJUCICH DETI 
Budúcu nedeľu je stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí. Začiatok je o 17tej 

hodine. 
 

ČASOPIS DON BOSCO DNES 

Prišlo nové číslo časopisu don Bosco dnes, ktorý si môžete zobrať do svojich rodín. 
Tiež si môžete zobrať nové číslo don Bosco expres, ktoré vydávajú naši exalievi. 

 
UPRATOVANIE 

Budúcu sobotu 21. 1.2023 upratujú rodiny Szekelyová a Ferenczová. O dva týždne 
28.1.2023 to bude rodina Lakatošová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate. 

 
NOVINKY 

 
KARNEVAL 

Pozývame rodinky s deťmi na karneval s obedom. Uskutoční sa v nedeľu 12. 
februára od 11:00 v reštaurácii Rubikon na Moldavskej ul. Lístky sa budú predávať u Dana 

Múdreho po nedeľnej omši o 9:30 od budúceho týždňa. Cena lístka je 11 eur pre rodiča, 
9 eur pre dieťa. 

 

REPREZENTAČNÝ PLES 
Arcidiecézne centrum pre rodinu pozýva na Reprezentačný ples rodín košickej 

arcidiecézy pod záštitou otca arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorý sa uskutoční počas 
Národného týždňa manželstva, 18. februára 2023 v Hoteli Centrum v Košiciach. Cena 

vstupenky na osobu je 45€. V cene: prípitok, večera, švédske stoly, DJ a kultúrny 
program, tombola. Informácie a predaj na: curajovaadriana@gmail.com alebo 0908 

458 617. 
 

MODLITBY 
Tento týždeň sme pozvaný modliť sa za jednotu kresťanov. Do vašich modlitieb 

zverujeme duchovnú obnovu mladých a dospelých, duchovnú obnovu bratov a sestier, 
všetkých chorých a trpiacich, našich mladých, naše spoločenstvo, modlime sa za mier na 

Ukrajine a pokoj na celom svete.  
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