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FEBRUÁR 2020 

 
 

SVÄTÉ OMŠE  

▪ nedeľa                 700, 800, 930, 1100, 1800 
▪ pondelok – piatok              630, 1500, 1800    
▪ sobota                          630, 1800    
▪ Popolcová streda   630, 1500, 1630, 1800    

       

SPOVEDANIE 

▪ každodenne polhodinu pred sv. omšou (okrem nedieľ) 
▪ vo štvrtok 6.2. od 20:00 s možnosťou duchovného rozhovoru 
 

ÚRADNÉ HODINY 

Pondelok – piatok 16:00 – 17:00 
 

VEČERADLO S P. MÁRIOU 

▪ prvá sobota  1. 2.  o 630 
▪ štvrtok 13.2. o 1600 
 

RÁDIO LUMEN - EMAUZY 

Rádio Lumen vo svojom vysielaní prináša priame prenosy sv. omší. Od 
3. februára 2020 bude každý pondelok o 18:00 vysielať priamy 
prenos sv. omše z nášho kostola. Pozývame vás na spoločné slávenie 
pondelkových večerných sv. omší spolu 
s našimi otcami biskupmi.  

 

HORA SANCTA  

6. februára vo štvrtok pred prvým piatkom od 2000 do 2100 vás 
pozývame na Svätú hodinu pred Ježišom v Eucharistii. Adorácia má 
zmierny charakter s odprosením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a je 
zakončená individuálnym eucharistickým požehnaním. Počas adorácie 
je možnosť spovede a duchovného rozhovoru s kňazom. 

ÚRADNÉ HODINY 

▪ každý pracovný deň
 16:00 – 17:00  

 
ZBIERKY  
23.2. Zbierka na kostol 

  1.3.  Zbierka na charitu 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

▪ každú stredu  1530 – 1800  
▪   2.2. nedeľa  1730 – 1800    
▪   6.2. štvrtok  2000 – 2100    
▪ 23.2. nedeľa  1500 – 1800  
▪ 24.2. pondelok   700 – 1800    
▪ 25.2. utorok    700 – 1800    
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Košice – Furča 
10.2. Pondelok – Kostol Sv. Rodiny 
18:00 Sv. omša a otvorenie NTM  

o. biskup Marek Forgáč 

19:00 Biblický večer v pastoračnom centre 
Príbeh Tobiho a Sáry v Knihe Tobiáš  
Doc. Róbert Lapko ThD. PhD. 
    

11.2. Utorok – Chrám Božej Múdrosti 
18:00 Sv. liturgia a Akatist požehnania rodín 

 

12.2. Streda – Kostol Sv. Rodiny 
17:30 Eucharistická adorácia za manželov 
18:00  Sv. omša s obnovou manželských sľubov 

 

13.2. Štvrtok – Pastoračné centrum pri Kostole Sv. Rodiny 
19:00 Tanečný večer a posedenie pri víne 

 

14.2. Piatok – Pastoračné centrum pri Kostole Sv. Rodiny 
19:00 Valentínska večera a „Večer príbehov“  

Na večeru sa treba prihlásiť do 12.2. v sakristii (5€/os.) 
 

15.2. Sobota – Pastoračné centrum pri Kostole Sv. Rodiny 
14:00  Karneval pre rodiny s deťmi 

 

16.2. Nedeľa – Kostol Sv. Rodiny 
  9:30 Sv. omša pre rodiny – o. Jozef Heske 
10:30 Stretnutie rodín v pastoračnom centre 
 



 

Národný týždeň manželstva (NTM) je 
týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá 
prebieha v týždni osláv sv. Valentína - stále obľúbenejšieho sviatku 
spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je 
propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre 
moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, 
že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme 
mali rozvíjať. Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj 
vlastný neopakovateľný príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc. 
Aktuálny ročník NTM vytvára príležitosť zastaviť sa, aby sme si 
pripomenuli našu spoločnú históriu: Ako náš príbeh začal, čo sme spolu 
dosiahli, ako sme prekonali náročné obdobia, čo nás na našom vzťahu 
baví, aké hodnoty nesieme... Tiež nás motivuje k vďačnosti za náš vzťah 
a za človeka, s ktorým príbeh tvoríme. No a nakoniec 
nám pripomína, že budúce kapitoly nášho príbehu 
píšeme už dnes. Tešíme sa na stretnutia pri 
farských podujatiach v rámci NTM. 

 
PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO 
 

Snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné 
manželstvo, pozývame na kurz prípravy na 
manželstvo. Bližšie informácie dostanete vo farskej 
kancelárii alebo nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese:  

kancelaria@svrodina.sk 

Kurz prípravy na manželstvo pre 
snúbencov našej farnosti bude počas 
troch sobotňajších popoludní od 13:00 
do 17:30 v pastoračnom centre v dňoch:  

22.2.  –  14.3.  –  21.3. 
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KATECHÉZY PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI A ICH RODIČOV 

 

V rámci prípravy rodín na prvé sv. prijímanie je vo štvrtok o 17:00 
v pastoračnom centre katechéza pre rodičov a v katechetickej 
miestnosti katechéza pre deti. Rozdelenie do skupín je podľa škôl. Po 
skončení skupinovej katechézy je o 18:00 spoločná sv. omša pre všetky 
rodiny prvoprijímajúcich detí vo farnosti. Februárové katechézy budú:  
▪   6.2. o 17:00 – ZŠ Fábryho 
▪ 13.2. o 17:00 – ZŠ Ľ. Fullu a Postupimská 
▪ 20.2. o 17:00 – ZŠ Krosnianska 2 
▪ 27.2. o 17:00 – ZŠ Krosnianska 4 a iné 
 

SVETIELKO 

 

Milí rodičia, pozývame vás na SVETIELKO, 
pravidelné stretnutia rodičov spolu s deťmi každú stredu od 9:30 do 
11:00 v pastoračnom centre venované rozmanitým témam, 
duchovnému slovu, modlitbe, workshopom... 

5.2. o. Štefan Kačmár  
Duchovné slovo a možnosť sviatosti zmierenia 
12.2. o. Ján Kulan, psychológ 
Psychológia a kresťanský život 
19.2. workshop – Modlitebná kocka 
26.2. o. Štefan Kačmár  
Lectio divina a možnosť sviatosti zmierenia 

 

FARSKÁ SÁNKOVAČKA 

 

V sobotu 8. februára pozývame rodiny s deťmi na sánkovačku do 
Vyšných Ružbách. Cena pre deti je 18 € a pre 
dospelých 20 € (v cene je autobusová doprava, 
poistenie, požičanie saní, svah, obed, aquapark, 
wellness). Autobus odchádza spred kostola o 7:00. 
Cestou sa zastavíme v Podolínci, 
kde budeme sláviť svätú omšu s 
o. Michalom Zamkovským. 

 

DETSKÉ VEČERADIELKO 

 

V utorok 11.2. na sviatok Lurdskej Panny Márie 
o 16:30 pozývame rodiny spolu s deťmi na detské 
večeradielko v kostole.  



 
V sobotu 15. februára popoludní od 14:00 pozývame rodiny spolu 
s deťmi do pastoračného centra na farský karneval. Vstupenkou je 

dobrá nálada 😊 Tešíme sa na karnevalové masky, ktoré si deti s vašou 
pomocou pripravia. Uvítame, ak prinesiete i nejaké občerstvenie. 

 

FARSKÝ LETNÝ TÁBOR PRE DETI 
Počas letných prázdnin pozývame deti ZŠ do letného tábora 
v Rekreačnej oblasti Domaša v penzióne Goral v dňoch 5. – 10. júla 
2020. Už teraz sa na vás tešíme. Prihlasovanie čoskoro. 
 

PROSÍME VÁS O 2%  
Občianske združenie Deti–mládež–rodina, ktoré v našej farnosti 
zastrešuje podujatia organizované pre deti a rodiny, sa uchádza o 
poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.  

 

Údaje o prijímateľovi: 
IČO:    35548169  
Právna forma: Občianske združenie 
Názov:   Deti – mládež – rodina  
Sídlo:   Svätej rodiny č.1 
PSČ:    040 22     
Obec:   Košice – Dargovských hrdinov 
 

PREHĽAD ODOSLANÝCH ZBIEROK 
Minulý mesiac sme z našej farnosti odoslali tieto zbierky, ktoré ste 
podporili svojimi milodarmi: 
Zbierka pre postihnutých výbuchom plynu v Prešove 3.635 € 
Zbierka pre arcidiecézne centrá pre pastoráciu mládeže    385 € 
Zbierka na investičné výdaje kostola a farnosti      765 € 

 
 



MINIŠTRANTSKÁ SÚŤAŽ 
 
Ahoj, miništranti! 1. februára 2020 sa začína MINIŠTRANTSKÁ SÚŤAŽ, 
v ktorej môžete získavať body za vašu miništrantskú službu pri oltári. 
Vždy keď prídete miništrovať, zapíšete sa do bodovacej tabuľky u pani 
kostolníčky. Bodovanie bude nasledovné: 

1. Za miništrovanie pri sv. omšiach vo všedné dni môžete získať 
2 body. 

2. Za miništrovanie v nedele a v prikázané sviatky môžete 
získať až 3 body. 

3. Za účasť na miništrantskom stretku v sobotu o 9:30 (raz za 
dva týždne) získate tiež 3 body. 

4. Za miništrovanie pri krížovej ceste a iných pobožnostiach 
získate 2 body. 

5. Za pomoc pri upratovaní kostola môžete získať 1 bod. 
6. Extra body, ktoré môžete získať pri mimoriadnych 

príležitostiach, vám včas oznámime. 
 
Tlačiarenskí škriatkovia nám vyjedli niektoré písmenká, ale napriek 
tomu skúste vyriešiť špeciálnu osemsmerovku na voľný čas pre 
šikovných – veľa šťastia   ☺  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

M I N I A A Š H T C 

R Y O V L L C A L I 

N I K A E I B A A B 

Z   P Č L  S A R O 

V P  A E I L  O R 

O A K  M I A A P I 

N T R    V K R U 

Č E Í    A S O M 

E N Ž    B I K  

K A D I D L O M   

Použité slová: 
alba 
ciborium 
kadidlo 
kalich 
korporal 
kríž 
lavabo 
misal 
miska 
pala 
patena 
sviečky 
zvonček 

 



MINIŠTRANTSKÉ STRETKO 

 

Pozývame všetkých chlapcov, ktorí miništrujú alebo by si radi skúsili 
miništrantskú službu, na spoločné stretnutie 15.2. a 29.2. o 9:30 v 
pastoračnom centre.  

 

DESATORO MINIŠTRANTA 

1. Miništrant prichádza do kostola včas. 
Pri príchode pozdraví. 

2. V sakristii sa pred i po svätej omši 
správa slušne a poslúcha 
zodpovedných vedúcich. 

3. Je priateľský ku všetkým 
miništrantom, učí sa od nich 
dobrému, ctí si starších, ochotne 
pomáha mladším a všetkým dáva 
dobrý príklad. 

4. Ak sa mu pridelí nejaká služba, ochotne ju prijme a splní ju 
svedomito a zodpovedne. 

5. Svätú omšu prežíva ako Kristovu obetu: pozorne a nábožne. 
Nevyrušuje, modlí sa, spieva, odpovedá na zvolania a pozorne 
počúva Božie slovo. 

6. Po svätej omši neodíde prv, než si uloží všetky veci na miesto. 
7. Zúčastňuje sa miništrantských stretnutí a zdokonaľuje sa 

v miništrovaní. 
8. Všade, aj mimo kostola, sa správa, ako sa patrí na miništranta a 

dobrého kresťana. 
9. Pravidelne sa modlí, stále lepšie poznáva svoju vieru. 
10. Miluje Pána Ježiša a Pannu Máriu. Rád zájde do kostola na poklonu. 

 

Modlitba miništranta 
Pane, som šťastný, že Ti môžem slúžiť ako miništrant. 

Ty prichádzaš vo svätej omši veľmi blízko ku mne. 
Nech naše stretnutia s Tebou mi pomáhajú, 

aby som vedel svoj život lepšie žiť.  
Daj, aby moja služba pri oltári bola Tvojou oslavou. 

Amen. 

 



DOMÁCA CIRKEV  

RODINNÁ VETVA HNUTIA SVETLO – ŽIVOT  
 

S radosťou sme prijali pozvanie na spoločné slávenie 
svätej omše pri príležitosti končiaceho sa Národného 
týždňa manželstva v nedeľu dňa 16.2.2020 o 9:30. 
Rodinné spoločenstvo Hnutia Svetlo – Život, Domáca 
Cirkev, je jedna z ciest katolíckej obnovy manželstiev a rodín. Viac ako 
20 rokov pôsobí toto spoločenstvo v Košiciach a okolí. Táto cesta 
pomáha manželom k budovaniu pravej manželskej jednoty, ktorá 
súčasne vytvára najlepšie predpoklady pre dobrú výchovu detí 
v kresťanskom duchu. Znakom nášho spoločenstva je starokresťanský 
znak, ktorý sa skladá z dvoch gréckych slov FOS (svetlo) a ZOE (život). 
Tie sú spojené do tvaru kríža a vytvárajú tak jeden nedeliteľný celok 
vsadený do domu a v jeho dolnej časti sú spojené manželské 
obrúčky.  Sú to symboly manželskej a rodinnej spirituality. Znakom 
Domácej cirkvi je tiež ikona Svätej rodiny. Sviatok Svätej rodiny je  
patronátnym sviatkom nášho spoločenstva, takže ho slávime 
s rovnakou úctou a radosťou 
ako vaša farnosť. Ak túžite po 
osobnom vzťahu s Bohom, 
chcete prežívať jednotu a lásku 
vo svojom manželstve, nájsť 
svojim deťom veriacich 
kamarátov, ak sa chcete deliť 
s úspechmi ale aj s ťažkosťami 
vo svojom živote s rovnako 
zmýšľajúcimi manželskými 
pármi a zakúsiť radosť zo 
spoločenstva, príďte spolu 
s nami sláviť svätú omšu a po 
jej skončení vás všetkých 
pozývame do pastoračných 
priestorov na občerstvenie 
a bližšie zoznámenie sa.  

Jana a Marcel Falisovci  
zodp. manželský pár Košickej oblasti 

Jozef Heske  
kňaz a moderátor Domácej cirkvi 

Košickej oblasti 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY VO FEBRUÁRI 2020 

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti 
aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále 
obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech 
mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána 
a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na 
tento mesiac: 
Evanjelizačný úmysel:          Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov  

migrantov, ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi. 
Úmysel biskupov:  

Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli pochopenie,  
ako aj konkrétnu pomoc pri prekonávaní svojich ťažkostí. 

 
  

 

 
 

 

FARSKÁ PÚŤ – S PANNOU MÁRIOU V POĽSKU 

Termín púte:   7. – 10. máj 2020 

Program púte:  Tylicz 
Czestochowa 
Licheń Stary 
Gidle 

Cena púte:         155 € 
Prihlasovanie v sakristii.  
V cene: 3x ubytovanie, 3x raňajky, 3x obedovečera, doprava, poistenie. 
Poplatok za púť treba uhradiť v sakristii v priebehu februára. 

 

AUDIOKNIHA – AUTOBIOGRAFIA SV. TERÉZIE Z LISIEUX 
V sakristii sú k dispozícii CD: Príbeh mojej 
duše. Ich kúpou v zvýhodnenej cene 5 € 
podporíte sestry karmelitánky na KVP 
a zároveň si budete môcť vypočuť knihu, 
ktorú napísala samotná Terézia z Lisieux 
a v nej nás privádza na „malú cestu“ - cestu 
lásky, ktorá svedčí o Terezkinej revolúcii 
kresťanskej lásky a viery v Ježiša. 

PREDMODLIEVANIE 
RUŽENCA 

▪ 03.02. – 09.02. 1. ruža 
▪ 10.02. – 16.02. 2. ruža 
▪ 17.02. – 23.02. 3. ruža 
▪ 24.02. – 01.03. 4. ruža 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
PO VEČERNÝCH SV. OMŠIACH 

▪ piatok 07.02. – skupina č. 4  
▪ piatok 14.02. – skupina č. 5  
▪ piatok 21.02. – skupina č. 6  
▪ piatok 28.02. – skupina č. 7  



ÚMYSLY SV. OMŠÍ 
 

 
1.2 sobota 

6:30 I.  ZBP Tomáš  
II. za skoré víťazstvo NSPM 

18:00 + Fedor, Viera, Jolana, rodina Buvaličová 
 
 

2.2. nedeľa 
Obetovanie 

Pána 

7:00 ZBP Štefan 
8:00 za ružencové bratstvo 
9:30 za farnosť 

11:00 ZBP kňaz Roman 
18:00 za uzdravenie Michaela Petra 

 

3.2. pondelok 
sv. Blažej  

6:30 ZBP kňaz Roman 
15:00 + Jozef Repko 
18:00 Božia pomoc v chorobe Michal 

 
4.2. utorok  

6:30 + rod. Rozmanová, Lešková 
15:00 + Štefan Cirner 
18:00 + Veronika 

 
5.2. streda  

6:30 ZBP Lucia 
15:00 + z rod. Jesenska 
18:00 + Ján, Anna 

6.2. štvrtok 
sv. Pavol Miki 
a spoločníci 

6:30 ZBP kňazi, rehoľnici, misionári 
15:00 + Ladislav Eget (1. výročie) 
18:00 + z rod. Kajaty, Hrabkovská, Bodnárová 

 
7.2. piatok  

6:30 + Vincent 
15:00 ZBP rodina Orosova, Horňakova 
18:00 za živých a zomrelých členov BBSJ 

8.2. sobota  6:30 ZBP rehoľné sestry Damiána a Rafaela 
18:00 ZBP manželov Boris a Michaela 

 

9.2. nedeľa 
5. nedeľa 

v Cezročnom 
období 

7:00  Vincent (1.výročie) 
8:00 ZBP Emília, Anastázia, Tibor 
9:30 ZBP Dominik a rodičia 

11:00 ZBP Helena 
18:00 za farnosť 

 

10.2. pondelok 
sv. Školastika 

6:30 ZBP Róbert, Darina 
15:00 + Helena a Ladislav 
18:00 za spoločenstvo matiek 

11.2. utorok 
Lurdská  

Panna Mária  

6:30 + Pavol, Pavel 
15:00 + Pavol     pomazanie chorých pri sv. omši 
18:00 + Ján, Mária, Paulína, Štefan 



 
12.2. streda  

6:30 + kňaz Peter 
15:00 + Pavlína, Ladislav, Oľga 
18:00 + Vincent 

 
13.2. štvrtok 

 

6:30 + Vincent, Margita, Anton 
15:00 na úmysel darcu 
16:00 večeradlo  
18:00 + Vincent 

 
14.2. piatok  

6:30 + Vladimír Pavlišin 
15:00 ZBP marietta s rod. 
18:00 + Vladimír Gamrát (20. výročie) 

 

15.2. sobota 
6:30 + Vladimír, Boleslav, Branislav 

18:00 + Mária a Ján Kičkoví 
 

16.2. nedeľa 
6. nedeľa 

v Cezročnom 
období 

7:00 poďakovanie Pánovi za všetky dobrá 
a ťažkosti 

8:00 za obrátenie Márie 
9:30 ZBP Oliver, Zachariáš a rodičia 

11:00 združenie rodín NSPM 
18:00 ZBP Ema 

 
17.2. pondelok  

6:30 ZBP Anja, Sonja, Jozef 
15:00 za duše v očistci  

a tie, na ktoré si nik nespomína 
18:00 + Dominik, Ondrej 

 

18.2. utorok  
6:30 ZBP Valéria Gašparová 

15:00 ZBP Anna, Marián 
18:00 + Ján 

 
19.2. streda  

6:30 + Margita, Tomáš, Rastislav 
9:00 za farnosť                           kňazské rekolekcie 

15:00 ZBP Mária s rod. 
18:00 + Dušan 

 
20.2. štvrtok  

6:30 + Ján, Anna a členovia rod. Harčaríkovej 
15:00 ZBP Markus a rodičia 
18:00 + z rod. Kučerovej, Kandrovej, Köverovej 

 
21.2. piatok  

6:30 ZBP Valéria a Milan 
15:00 + Margita Kaplanová 
18:00 ZBP rodina Vaľková 

22.2. sobota 
Katedra sv. 

apoštola Petra  

 

6:30 
 

ZBP Aurel, Peter, Dalibor, Štefan, Dominik 
18:00 + Miroslav 



 
 

23.2. nedeľa 

7. nedeľa 
v Cezročnom 

období 

7:00 ZBP Emil 
8:00 za farnosť 
9:30 ZBP Aleš s rod. – poďakovanie za 45 r. ž. 

11:00 ZBP a uzdravenie z alkoholu Roman 
15:00 fašiangová zmierna poklona 
18:00 ZBP Anja, Sonja, Jozef 

 
24.2. pondelok 

6:30 ZBP Irena – poďakovanie za 70 r. ž. 
7:00 celodenná fašiangová zmierna poklona 

15:00 + František (1. výročie) 
18:00 + Ján a Anna Tkačoví 

25.2. utorok  6:30 + Marián 
7:00 celodenná fašiangová zmierna poklona 

15:00 + Pavol a Veronika 
18:00  Andrej, Anna, Ján 

 

26.2. streda 
Popolcová 

streda 

6:30 ZBP Anja, Sonja, Jozef 
15:00 za obrátenie Kristína, Martin, Lukáš, Dávid 
16:30 + Jozef, Štefan, Tibor, Ján, Andrej, Anna 
18:00 ZBP Ján a Martin 

 
27.2. štvrtok 

 

6:30 + Alžbeta, Helena 
15:00 + Alexander, Anna, Jozef, Miloš 
18:00 + Karol, Jozef 

 

28.2. piatok  
 

6:30 ZBP Marián, Július 
15:00 + śtefan, Alžbeta, Martin 
18:00 + Mária, Ján, Emília, Jozef, Paulína, Valent 

29.2. sobota  6:30 + Marián 
18:00 ZBP Anja, Soňja, Jozef 

 

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH    
 

11. februára v deň spomienky Panny Márie Lurdskej 
budeme sláviť 28. svetový deň chorých, ktorý ustanovil 
pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992. Pri tejto príležitosti 
vás v tento deň pozývame k osobitnej modlitbe za 
chorých a zároveň vás povzbudzujeme, aby ste im 
pomohli prísť na sv. omšu o 15:00, pri ktorej im 
vyslúžime sviatosť pomazania chorých.  

Mária, uzdravenie chorých, oroduj za nás! 



PASTORAČNÝ PROGRAM – FEBRUÁR 2020 
 
 

▪   1.2.    Fatimská pobožnosť 6:30 

▪   2.2.    Požehnanie hromničných sviec pred sv. omšou 

▪   2.2.    Stretnutie Ružencového bratstva 16:45 

▪   2.2.    Prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu 17:30 

▪   3.2.    Svätoblažejské požehnanie pri sv. omši 

▪   3.2.    Sv. omša s o. arcibiskupom Bernardom Boberom 18:00 

▪   6.2.  Hora Sancta – zmierna poklona 20:00 – 21:00 

▪   8.2.    Farská sánkovačka – 7:00 odchod autobusu do Vyš. Ružbách  

▪ 10.2.    Detské večeradielko 16:30 

▪ 10.2.  Sv. omša s o. biskupom Markom Forgáčom 18:00 

▪ 10.2.  Biblický večer v pastoračnom centre 19:00 

▪ 11.2.  Pomazanie chorých pri sv. omši 15:00  

▪ 12.2.  Adorácia za manželov 17:30 

▪ 12.2.   Obnova manželských sľubov pri sv. omši 18:00 

▪ 13.2.    Fatimská pobožnosť 16:00 

▪ 13.2.    Tanečný večer pre manželov v pastoračnom centre 19:00 

▪ 14.2.    Valentínska večera a Večer príbehov pre manželov 19:00 

▪ 15.2.    Miništrantské stretnutie 9:30 

▪ 15.2.    Karneval pre deti v pastoračnom centre 14:00 – 17:00 

▪ 16.2.    Sv. omša pre rodinné spoločenstvá 9:30 

▪ 16.2.  Predstavenie rodinného hnutia Domáca cirkev 10:30 

▪ 17.2.    Sv. omša s o. arcibiskupom Alojzom Tkáčom – 18:00  

▪ 19.2.    Sv. omša pri kňazských rekolekciách 9:00 

▪ 22.2 Kurz snúbencov 13:00 – 17:30 

▪ 23.2. Fašiangová zmierna poklona 15:00 – 18:00 

▪ 24.2. Fašiangová zmierna poklona 7:00 – 18:00 

▪ 24.2.    Sv. omša vysielaná pre Rádio Lumen 18:00 

▪ 25.2. Fašiangová zmierna poklona 7:00 – 18:00 

▪ 26.2.  Popolcová streda – deň pôstu a pokánia 

▪ 28.2. Krížová cesta 17:15 

▪ 29.2.  Miništrantské stretnutie 9:30 
 

 

▪ 20.2. ZAČIATOK PEČENIA VEĽKONOČNÝCH PERNÍČKOV 
 



STREDA – DEŇ SV. JOZEFA 

 

Od Hromníc – od sviatku Obetovania Pána 2.2. – až do slávnosti sv. 
Jozefa 19.3. budeme každú stredu sláviť DEŇ SV. JOZEFA: pri večernej 
sv. omši o 18:00 si každú stredu pripomenieme jednu zo siedmich 
bolestí a siedmich radostí sv. Jozefa. 

 

5.2.  

 

12.2.  

 

19.2.
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