
29. Nedeľa v období cez rok B 
17.10.2021 
 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR 
 
18. OKTÓBER: Pondelok:sv. Lukáš, evanjelista. Sviatok. 
24. OKTÓBER: Tridsiata nedeľa v období cez rok B 
  Do vašich modlitieb zverujeme začiatok synody v našej diecéze. Modlime sa 
aj za Cirkev, animátorov, rodiny, chorých a trpiacich. Dnes pozývame mladých na 
modlitbu vešpier o 18.30h.Dnes je zbierka Tretia pre tri na energie strediska. Ďakujeme 
za vašu podporu. Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa. Preto bude aj zbierka na misie. 
Vďaka za vašu štedrosť. 

 
 
DUCHOVNÁ OBNOVA DOSPELÝCH 
 V stredu pozývame dospelákov na duchovnú obnovu, ktorá začne v našej kaplnke 
o 18. hodine. Obnova bude prebehať v režime OTP. Na duchovnú obnovu nie je 
potrebné sa prihlasovať. 
 
STRETNUTIE RODIČOV 
 Budúcu nedeľu pozývame aj rodičov na prípravu k sviatostnému životu detí. 
Stretnutie začína o 17. hodine v našej čajovni. 
 
UPRATOVANIE 
 Budúcu sobotu 23. 10.2021 upratujú rodinyČačková a Fričová. O dva týždne 
30.10.2021 to budú rodiny Múdra a Gmitterová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto 
pomáhate. 
 
FUNGOVANIE STREDISKA 
 Od pondelka v Košiciach pokračujeme v bordovej fázy. V oratóriu fungujeme podľa 
nastaveného režimu. Od 13.30 do 15.00 bude otvorené oratórium v režime plne 
zaočkovaní a deti do 12. rokov. Od 15.00 do 17.00 fungujú krúžky v režime OTP. 
Pravidlá fungovania pri sv. omšiach platia ako doteraz. 
 
NOVÉ ČÍSLO VIERA DO VRECKA 
 Prišlo nové číslo z edície „Viera do vrecka“ s názvom „Ako spojiť slobodu 
a morálku“. Autorom čísla je Milan Urbančok, salezián. Nájdete ho v našich zakladačoch. 
 
DOTAZNÍK O PROJEKTE 
 Do vašich emailových schránok sme vám poslali infomail aj s dotazníkom. 
Dotazník s názvom „Krása spasí svet“ otvára tému nového projektu v rámci rozvoja 
nášho strediska. Je dobré snívať o budúcnosti tohto nášho spoločného diela. Preto vás 
veľmi prosíme o čo najväčšiu spätnú väzbu na tému, ktorú nám predkladá. 
Nepremeškajme príležitosť vyjadriť sa a pomôcť nám v rozlišovaní. Ďakujeme. 


