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ČO SÚ TO RELIKVIE? 
 

❖ Relikvia 1. stupňa je telo svätca alebo jeho čiastočka v podobe 
kúskov kostí alebo ďalších telesných ostatkov. 

❖ Relikvia 2. stupňa je niečo, čo svätý osobne vlastnil, ako napríklad 
košeľu alebo knihu (alebo fragmenty týchto predmetov). 

❖ Relikvie 3. stupňa sú tie objekty, ktorých sa svätý dotkol alebo sa 
dotkli relikvie vyššieho stupňa. 

Každé dobro, ktoré sa prejavuje 
prostredníctvom relikvií, je Božím činom. 
Ale skutočnosť, že Boh sa rozhodne použiť 
relikvie svätých na uzdravenie a zázraky, 
nám hovorí, že chce pritiahnuť našu 
pozornosť k svätým ako k vzorom 
a príhovorcom. Svätý Hieronym hovorí: 
„Nechceme uctievať relikvie, nemáme ich 
obdivovať. Už len zo strachu, že sa skôr pokloníme stvoreniu než 
Tvorcovi. Ale uctievame relikvie mučeníkov, aby sme lepšie obdivovali 
toho, ktorého mučeníkmi sú.“ Relikvie ctíme len kvôli uctievaniu Boha. 
Každá časť svätého tela je posvätná a môže byť umiestnená v 
relikviári. Môže sa použiť akákoľvek kosť. Okrem toho sa používa aj 
mäso, vlasy a niekedy aj krv. Relikvie sú veľmi cenné. Nie je to niečo, 
čo bolo niekedy nažive a teraz je mŕtve. V prípade relikvií 1. triedy 
hovoríme o tele, ktoré čaká na všeobecné zmŕtvychvstanie, keď sa 
duša svätca zjednotí so svojimi telesnými pozostatkami. Spôsob, akým 
uchovávame relikvie, je mimoriadne dôležitý. V ideálnom prípade by 
mali byť relikvie uchované v kostole alebo kaplnke, kde môžu byť 
sprístupnené k verejnej úcte. Najvyššia česť, ktorú Cirkev môže dať 
relikvii, je umiestniť ju do oltára, na ktorom sa slávi svätá obeta. Táto 
prax pochádza z najstarších čias cirkvi. Tradíciou bolo stavať kostol 
nad svätým hrobom. Hroby mučeníkov boli v skutočnosti 
najcennejšími oltármi liturgie. Alternatívou k ich umiestneniu v 
oltároch je ich inštalovanie v oddelenom výklenku, kde si ich ľudia 
môžu uctievať. Takéto svätyne sú dôležité, pretože umožňujú ľuďom 
hlbší zážitok intimity so svätým.  

Sme veľmi vďační za to, že v našom kostole môžeme mať relikvie  
sv. Terézie z Lisieux a jej rodičov sv. Ľudovíta a Zélie Martinovcov,  

ku ktorým sa teraz pridruží relikvia sv. Jána Pavla II. 



TAJOMNÍK DVOCH PÁPEŽOV 
 
1. marca našu farnosť poctí svojou 
návštevou ľvovský arcibiskup 
a predseda Konferencie rímsko-
katolíckych biskupov Ukrajiny 
Mons. MIECZYSŁAW MOKRZYCKI.  

 

Ako osobný sekretár Svätého Otca 
viedol osobnú kanceláriu pápeža a 
jeho rukami prešla všetka 
korešpondencia Svätého Otca, 
listy, ktoré prichádzali z celého 
sveta, sprevádzal ho pri slávení sv. 
omše, pri osobnej modlitbe, 
v súkromnom živote, pri oficiálnych audienciách, či apoštolských 
cestách. O svojom rozhodovaní pri prijatí pozvania stať sa druhým 
tajomníkom pápeža hovorí: Bál som sa toho, pretože som na to nebol 
pripravený. Vo Vatikáne pracujú kňazi, ktorí absolvovali diplomatickú 
akadémiu, nevedel som, či to zvládnem. Myslím, že to už bolo dohodnuté 
s mojím biskupom – kardinálom Mariánom Javorským – ale tiež som mu 
zatelefonoval a on mi povedal: „Svätému Otcovi sa neodporuje.“  

 

1961 – narodil sa 29. marca  
1987 – bol vysvätený za kňaza 
1987-1990 – bol kaplánom v Bełżci 
1990-1991 – bol notárom Arcibiskup-
ského úradu v Lubaczowe a tajomní-
kom arcibiskupa Mariána Jaworského 
1991-1996 – absolvoval doktorandské 
štúdiá na Pápežskej univerzite sv. Tomáša  
Akvinského Angelicum v Ríme  

1996 – stal sa členom Kongregácie pre Boží kult  

 

1996-2005 – bol druhým osobným tajomníkom pápeža Jána Pavla II. 

 

2005-2007 – bol osobným tajomník pápeža Benedikta XVI. 

 

2007 – pápež Benedikt XVI. ho vymenoval za biskupa koadjútora  
    v Ľvove a tiež ho za biskupa aj vysvätil  

2008 – prijal úrad arcibiskupa – metropolitu Ľvovskej arcidiecézy  



SVÄTÉ OMŠE  

▪ Nedeľa      700, 800, 930, 1100, 1800 
▪ pondelok – piatok  630, 1500, 1800    
▪ sobota     630, 1800    
 

KRÍŽOVÉ CESTY 

▪ nedeľa 1500 
▪ štvrtok 1730 
▪ piatok 1715 

 

SPOVEDANIE 
 

❖ každý deň polhodinu pred sv. omšou (okrem nedieľ) 
❖ večerné spovedanie v prvopiatkovom týždni od 17:00 
❖ vo štvrtok pred prvým piatkom 5.3. večer od 20:00  

s možnosťou duchovného rozhovoru 
❖ spovedanie chorých na prvý piatok dopoludnia  

(po prihlásení v sakristii alebo vo farskej kancelárii) 
 

RÁDIO LUMEN – EMAUZY 
 

Rádio Lumen vo svojom vysielaní 
prináša každý pondelok o 18:00 
priamy prenos sv. omše z nášho kostola. 
Pozývame vás na spoločné slávenie pondelkových večerných sv. omší 
spolu s našimi otcami biskupmi: prvý pondelok v mesiaci s otcom 
arcibiskupom Bernardom Boberom, druhý pondelok v mesiaci s otcom 
biskupom Markom Forgáčom, tretí pondelok v mesiaci s emeritným 
otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom.  

 

HORA SANCTA  
 

5. marca 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 
1.3. Zbierka na charitu 

22.3. Zbierka na kostol 

 

VEČERADLO 

▪ prvá sobota o 630 
▪ 13. marec o 1600 
 

ADORÁCIA 

každú stredu 
1530  –  1800 

 



POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY POČAS PÔSTU 
 

 

 

 

 

 
 
 

KÁNTROVÉ DNI 

V stredu 4.3., piatok 6.3. a sobotu 7.3. sú jarné kántrové dni. Ich 
obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá 
láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň. Spoločnú adoráciu v stredu 
a piatkovú krížovú cestu obetujeme na kántrový úmysel za odpustenie 
hriechov a za dar lásky. 

 

JUBILEJNÁ SLÁVNOSŤ V KATEDRÁLE 
V utorok 17. marca o 15.00 v Katedrále sv. 
Alžbety oslávi 30. výročie svojej biskupskej 
vysviacky (17.03.1990) emeritný arcibiskup 
Mons. Alojz Tkáč. Pri tejto slávnosti si 
zároveň pripomenieme 25. výročie 
ustanovenia Košickej cirkevnej provincie 
a povýšenie Košickej diecézy na arcidiecézu 
pápežom sv. Jánom Pavlom II. pred 25 rokmi 
(31.03.1995).  

MODLITBY OTCOV 

V stredu 18. marca o 17:00 pozývame všetkých manželov a otcov na 
spoločné modlitby otcov v rámci eucharistickej adorácie. 
 
 

PÔSTNE KILO 

Pri sv. omšiach na Štvrtú pôstnu 
nedeľu 22. marca organizujeme 
potravinovú zbierku Pôstne kilo. 
Ako obetný dar môže každý priniesť kilo trvanlivých potravín pre 
núdznych alebo kozmetické potreby osobnej hygieny, ktoré môžete 
v kostole uložiť na vyznačenom mieste.   

PIATOK 17:15 
  6.3. Bratstvo Božského Srdca 
13.3. Ružencové bratstvo  
20.3. manželské páry 
27.3. birmovanci  
  3.4.  Zbor sv. Jozefa 
10.4. Veľkopiatková krížová  

 cesta v lesoparku  

 

NEDEĽA 15.00 
  1.3.  lektori a žalmisti 
  8.3.  matky 
15.3. pernikári 
22.3. rodiny 
29.3. členovia farských rád  

 a rozdávatelia 
  5.4.  mládež 

 

 



MAREC – MESIAC SV. JOZEFA 

❖ Od Hromníc až do slávnosti 
sv. Jozefa slávime v našom 
kostole Deň sv. Jozefa: každú 
stredu o 18:00 je pred 
večernou sv. omšou 
pobožnosť k úcte jednej zo 
siedmich bolestí a radostí sv. 
Jozefa.    
 

❖ Počas celého mesiaca marca 
sa po spoločnej modlitbe 
ruženca modlime litánie 
k sv. Jozefovi. Predmodlieva 
sa ich horliteľ ruže, ktorá 
vedie modlitbu ruženca. 
 

FARSKÝ DEŇ OTCOV 
 

V stredu 18. marca v predvečer sviatku sv. Jozefa, patróna manželov 
a ochrancu rodín, pozývame všetkých manželov a otcov na slávenie 
farského dňa otcov:  

 

o 17:00  modlitby otcov v rámci eucharistickej adorácie  
o 18:00  sv. omša spojená s miništrovaním manželov a otcov 
o 19:00  stretnutie mužov v pastoračnom centre 

 

PRO-LIFE VEČER 
 

V piatok 20. marca vás pozývame prežiť deň v znamení úcty k životu, 
za ktorý sa Ježiš obetoval: 
 

o 17:15  krížová cesta za život  
o 18:00  sv. omša za úctu k životu 
o 19:00  fimový večer v past. centre – skutočný príbeh Abby Johnson 
 

Abby sa ako študentka psychológie rozhodne, že bude pomáhať 
ženám. Túto túžbu si naplní ako riaditeľka kliniky pre plánované 
rodičovstvo. Po pôsobenia na klinike podá výpoveď a pripojí sa k 
táboru svojich dovtedajších najväčších odporcov, ktorí sa každodenne 
modlili za plotom kliniky...  



K tebe sa utiekame, svätý Jozef,  
vo svojich súženiach 
a prosíme o pomoc  
teba i tvoju nevestu. 
S dôverou voláme k tebe,  
aby si nás ochraňoval. 
Pre lásku, ktorá ťa spájala  
s nepoškvrnenou Pannou,  
Božou Rodičkou, 
a pre otcovskú nežnosť,  
ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, 
zhliadni na dedičstvo,  
ktoré svojou krvou  
nadobudol Ježiš Kristus, 
a svojou mocnou podporou  
prispej nám na pomoc  
v našich biedach. 
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, 
stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, 
odvracaj od nás, láskavý otec,  
všetku nákazu bludu a hriechu. 
Pomáhaj nám z neba,  
mocný náš ochranca, 
v boji s mocnosťami temnosti; 
a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil  
z veľkého nebezpečenstva života, 
obhajuj aj svätú Božiu Cirkev  
pred nepriateľskými úkladmi 
a pred každým protivenstvom 
a nás všetkých prijmi 
 do svojej trvalej ochrany, 
aby sme podľa tvojho príkladu  
a s tvojou pomocou 
mohli viest svätý život,  
nábožne umrieť 
a v nebi dosiahnuť  
večnú blaženosť. 
Amen. 

 



PÔSTNA POLIEVKA 

 

Po sv. omšiach na Štvrtú pôstnu nedeľu 22. marca o 12:00 pozývame 
všetkých ľudí dobrej vôle do pastoračného centra na spoločné 
podujatie s názvom Pôstna polievka. Prihlasovacie lístky nájdete 

vedľa sakristie. Stačí uviesť počet 
osôb. Po spoločnom stolovaní účastníci 
prispejú rodinám v núdzi ľubovoľnou 
sumou – odporúča sa toľko, koľko by 
ste vynaložili na bežný nedeľný obed 
v rodine. Tešíme sa na spoločné 
stretnutie v duchu nášho motta: 
Rodina rodine rodinou! 

ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ 

 

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými 
zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému 
a rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, 
stačí, ak sa pohybuje ten ,čo vedie pobožnosť. 
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu 
získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti 
Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. 
Veriaci, ktorí sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred 
obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý 
Ježišu, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. 

Modlitba k Ukrižovanému:  

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou 
tvárou padám na kolená a s celou 
vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: 
dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj 
opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich 
napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem 
a rozjímam o Tvojich patich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do 
tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si 
spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17). 
 



PÔSTNA AKTIVITA PRE DETI 

Počas Pôstneho obdobia bude na nástenke pri pastoračnom centre 
obraz Kristovej tŕňovej koruny posiatej kvapkami Ježišovej krvi. 
Vďaka dobrým skutkom detí môže táto tŕňová koruna zakvitnúť: 
❖ Za účasť na sv. omši – okrem štvrtka a nedele – vymeníme kvapku 

krvi za žltý kvietoček. 
❖ Za účasť na krížovej ceste vymeníme 

kvapku krvi za fialový kvietoček. 
❖ Za vykonaný dobrý skutok vymeníme 

kvapku krvi za zelený kvietoček. 
❖ Za zrieknutie sa mobilu, tabletu, či počítača počas jedného dňa 

vymeníme kvapku krvi za červený kvietoček. 
NEZABUDNITE NA ZADNÚ STRANU KVIETOČKA NAPÍSAŤ  

ASPOŇ ZAČIATOČNÉ PÍSMENO SVOJHO MENA A PRIEZVISKA 
Ten, kto bude mať najväčší počet kvietočkov, môže vyhrať zaujímavú 
cenu :) Tešíme sa na všetkých súťažiacich :) 
 

KATECHÉZY PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI A ICH RODIČOV 

 

V rámci prípravy na prvé sv. prijímanie je vo 
štvrtok o 17:00 v katechetickej miestnosti 
katechéza pre prvoprijímajúce deti v skupinách 
podľa škôl. Marcové katechézy budú:  
▪ 12.3. o 17:00 – ZŠ Fábryho 
▪ 19.3. o 17:00 – ZŠ Ľ. Fullu a Postupimská 
▪ 26.3. o 17:00 – ZŠ Krosnianska 2 
▪  2. 4. o 17:00 – ZŠ Krosnianska 4 a iné 

 
Po skončení katechézy je vo štvrtok pre všetky deti počas Pôstu:  

▪ 17:30 krížová cesta pre deti 
▪ 18:00 svätá omša účasti detí 

 
Spoločné stretnutie všetkých rodičov prvoprijímajúcich detí bude 
vo štvrtok 12. marca o 19:00 – na toto stretnutie si rodičia môžu 
pozvať tých, ktorých chcú osloviť s predstavením ponuky na 
vyhotovenie pamätných obrázkov, fotografií a videozáznamu zo 
sobotného slávenia obnovy krstných sľubov a z nedeľnej slávnosti 
prvého sv. prijímania. 
 



DETSKÉ VEČERADIELKO 

 

V pondelok po skončení jarných prázdnin 
9. marca o 16:30 pozývame rodiny spolu 
s deťmi na detské večeradielko v kostole.  
 

SVETIELKO 

Milí rodičia, pozývame vás na SVETIELKO, pravidelné stretnutia 
rodičov spolu s deťmi každú stredu od 9:30 do 11:00 (okrem 

jarných prázdnin) v pastoračnom centre, ktoré sú 
venované rozmanitým témam, duchovnému slovu, 
modlitbe, workshopom... 
11.3. Lectio Divina a sviatosť zmierenia 
18.3. Zdravé nôžky – cvičenie pre deti 
25.3. Krížová cesta za počaté deti 

 

MINIŠTRANTSKÉ STRETNUTIA 

 

Všetkých chlapcov, ktorí miništrujú alebo by 
sa chceli zoznámiť s miništrantskou službou, 
pozývame na stretnutie do pastoračného 
centra v sobotu 14. a 28. marca dopoludnia 
od 9:30 do 11:00 – tešíme sa na veľkú účasť! 

 

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 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY V MARCI 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:   

Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote. 
 

Úmysel biskupov:   Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa  
a s láskou obklopovali chorých i starých. 

 
 

  

 

 

      VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE KOSTOLA A OKOLIA 
sobota 28. marca  8:00 – 12:00 

TETOVANIE – ČO S TÝM? 

Pozývame vás na prednášku kňaza a psychológa Mgr. PsLic. Jána 
Kulana v pastoračnom centre v pondelok 2. marca večer o 19:00, 
v ktorej sa bude venovať téme TETOVANIE – Čo s tým?  
➢ Aký postoj má k tomu dnes človek a kresťan zaujať? 
➢ Čo na to hovorí súčasná medicína, psychológia,  

či kresťanské náboženstvo a Katolícka cirkev? 
➢ Prečo sa človek necháva potetovať?  
➢ Aké má na to dôvody či motivácie? 
➢ Je to len móda, umenie či súčasť kultúry?  

Príďte sa dozvedieť viac! 

PREDMODLIEVANIE 
RUŽENCA 

▪ 02.03. – 08.03. 5. ruža 
▪ 09.03. – 15.03. 6. ruža 
▪ 16.03. – 22.03. 7. ruža 
▪ 23.03. – 29.03. 8. ruža 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
PO VEČERNÝCH SV. OMŠIACH 

▪ piatok 06.03. – skupina č. 8  
▪ piatok 13.03. – skupina č. 1  
▪ piatok 20.03. – skupina č. 2  



ÚMYSLY SV. OMŠÍ 
 

 
1.3. nedeľa 

Prvá pôstna 
nedeľa 

 

7:00 ZBP Aurel, Peter, Dalibor, Štefan, Dominik 
8:00 za ružencové bratstvo 
9:30 ZBP Anna s rod. 

11:00 ZBP Mária s rod. 
18:00 za farnosť 

 
 

2.3. pondelok  

6:30 + Brigita 1. výr. smrti 
15:00 + Anna Kašpríková 
18:00 za spoločenstvo matiek 

 
3.3. utorok  

6:30 ZBP Mária 
15:00 ZBP Martin s rod. a Mária s rod. 
18:00 + Marcel, Eva, Ján 

 
4.3. streda  

6:30 + Anna, Ján, Magdaléna, Ladislav, Ladislav 
15:00 ZBP Martin s rod. a Mária s rod. 
18:00 + Eva, Pavol, Silvia 

 
5.3. štvrtok  

6:30 za kňazov, rehoľníkov, misionárov 
15:00 ZBP Anja, Sonja, Jozef 
18:00  + Marián Dobrovodský 

 
6.3. piatok  

6:30 + Ján 
15:00 ZBP Anna 90 r. ž. 
18:00 za živých a zomrelých členov BBSJ 

 

7.3. sobota  
6:30 za skoré víťazstvo NSPM 

18:00 + Štefan, Anna, Jozef 
 
 

8.3. nedeľa 
Druhá pôstna 

nedeľa 

7:00 za farnosť 
8:00 ZBP a uzdravenie Maxim 
9:30 ZBP rodina Krakovská 

11:00 ZBP Anna a Marián s rodinou 
18:00 ZBP a obrátenie Anna-Eva a Ivan 

 
 

9.3. pondelok 
 

6:30 + Ján 
15:00 + Ján, Štefan, Ján, Anna 
18:00 + Gabriel a Magdaléna 

 
10.3. utorok  

6:30 + Kvietoslava, Mária, Milan 
15:00 +Mária, Ján, Peter 
18:00 + Anna Koscelanská, + rod. Wenčírochová 

 
11.3. streda  

6:30 + Ján 
15:00 ZBP a DDS pre Ivku a pomoc v štúdiu 
18:00 + Juraj 



 
12.3. štvrtok 

 

6:30 + kňaz Peter 
15:00 ZBP a DDS pre Ivku a pomoc v štúdiu 
18:00 ZBP pre rodinu Neupaurovú 

 
13.3. piatok  

6:30 ZBP Anja, Sonja, Jozef 
15:00 ZBP a DDS pre Ivku a pomoc v štúdiu 
16:00 mariánske večeradlo 
18:00 + Ján 

 

14.3. sobota 
6:30 + Rudolf 

18:00 + Tomáš 1. výr. smrti 
 
 

15.3. nedeľa 
Tretia pôstna 

nedeľa 

7:00 za farnosť 
8:00 + Anna, Martin 
9:30 + Ján 

11:00 ZBP a poďakovanie Mária 
18:00 ZBP Albína  

 
16.3. pondelok  

6:30 ZBP Veronika s rod. 
15:00 + Rudolf 
18:00 + Eduard 2. výročie smrti 

 
 

17.3. utorok  

6:30 + Ladislav, Paulína, Štefan 
15:00 ZBP Katarína Gothardová 
18:00 ZBP Anna a Matej 

 

18.3. streda 
večerné omše 
zo slávnosti  

6:30 ZBP Jozef s rod. a synovia Jozef a Roman 
15:00 + Magdaléna, Štefan 
17:00 spoločné modlitby otcov 
18:00 sv. omša s miništrovaním manželov a otcov 

ZBP Ján s rodinou 
19.3. štvrtok 

slávnosť  
sv. Jozefa  

6:30 + Rudolf 
15:00  Štefan, Anna 
18:00 ZBP Anja, Sonja, Jozef 

 
20.3. piatok  

6:30 ZBP Alexandra (ž), Bartolomej, Bruno 
15:00 + Jozef, Zuzana, Jozef, Ján 
18:00 ZBP Sarah 

 

21.3. sobota  
6:30 + Mária, Vincent, Ondrej, Vladimír 

18:00 + Jozef, Irena, Jozef 
 
 

22.3. LAETARE  

Štvrtá pôstna 
nedeľa  

7:00 za farnosť 
8:00 ZBP a poďakovanie za 45 r. ž. Štefan 
9:30 ZBP Simona 

11:00 ZBP r. Tomusková, Petrová 
18:00 ZBP Tomáš a Sandra, poďak. za 40 r. ž. 



 
23.3. pondelok 

6:30 + Ján, Božena, Mária, Ján, Helena 
15:00 + Imrich, Verona, Jaroslav, Michal 
18:00 + Rudolf 10. výr. úmrtia 

 
24.3. utorok  

6:30 ZBP Alena a Peter 
15:00 + Margita Kaplanová 
18:00 + Bartolomej, Anna, Ladislav 

25.3. streda 
Zvestovanie 

Pána 

6:30 za obrátenie Jaroslav, Matej 
15:00 ZBP Santina a Martin 
18:00 + Daniel, Mária, Andrej 

 
26.3. štvrtok 

 

6:30 ZBP Štefan s rod. 
15:00 + Mária, Mikuláš, Ladislav, Mária 
18:00 + Viktorko (m.) 

 
 

27.3. piatok  
 

6:30 ZBP Anja, Sonja, Jozef 
15:00 ZBP rod. Urbančíková, Juhásova, Jeszerova 
18:00 + Fedor, Viera, Jolana, rodina Myjavcova 

 

28.3. sobota  
6:30 za obrátenie Amiky a jej rodiny 

18:00 + z rod. Tomašiakova, Kolesárova 
 
 

29.3. nedeľa 

Piata pôstna 
nedeľa 

7:00 ZBP Jozefína 
8:00 za uzdravenie rodiny Kandráčovej a Jozefa 
9:30 za farnosť 

11:00 ZBP Anna – životné jubileum 
18:00 ZBP manželov Simona a Gabriel 

 
30.3. pondelok 

6:30 ZBP Štefan Rozman 
15:00 ZRNSPM 
18:00 + Vladimír, Ružena, Peter 

 
31.3. utorok  

6:30 ZBP rod. Forišková, Porubská 
15:00 + Mária, Matej, Václav 
18:00 + Pavol 

KAŽDÝ PIATOK V ROKU je na pamiatku smrti Pána Ježiša dňom 
pokánia. Ak je v piatok nejaká cirkevná slávnosť, nie sme povinní 
konať skutky kajúcnosti. Okrem Veľkého piatku si sami vyberieme, 
aký skutok kajúcnosti chceme vykonať – napríklad: zdržiavanie sa 
mäsitých pokrmov; zrieknutie sa obľúbeného pokrmu alebo nápoja; 
modlitba bolestného ruženca; pobožnosť krížovej cesty; účasť na 
svätej omši; čítanie Svätého písma (aspoň 10 minút); návšteva 
chorého s konkrétnou pomocou; návšteva cintorína s modlitbou za 
zomrelých; odrieknutie obľúbenej činnosti (počítač, televízor). 



PASTORAČNÝ PROGRAM V MARCI 2020 
 
 

▪   1.3.    Slávnosť prijatia relikvií sv. Jána Pavla II. pri sv. omši o 11:00 

▪   2.3.    Prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu 15:00 

▪   2.3.    Stretnutie Ružencového bratstva 16:00 

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

▪   2.3.    Prednáška v pastoračnom centre: Tetovanie – čo s tým? 19:00 

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

▪   7.3.    Fatimská pobožnosť 6:30 

▪   9.3.    Detské večeradielko 16:30 

▪   9.3.  Sv. omša pre Rádio Lumen 18:00 

▪   9.3.    Biblická prednáška v pastoračnom centre 19:00  

▪ 12.3.     Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí 18:45 

▪ 13.3.  Mariánske večeradlo 16:00 

▪ 14.3.  Kurz pre snúbencov v pastoračnom centre 13:00 

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

▪ 16.3.  Biblická prednáška v pastoračnom centre 19:00 

▪ 18.3.   Modlitby otcov pri adorácii 17:00 

▪ 18.3.    Sv. omša s miništrovaním manželov a otcov 18:00 

▪ 18.3.    Stretnutie mužov v pastoračnom centre 19:00 

▪ 20.3.    Krížová cesta a sv. omša za život 17:15 

▪ 20.3.    Filmový večer v pastoračnom centre 18:45 

▪ 21.3.    Kurz pre snúbencov v pastoračnom centre 13:00 

▪ 22.3.    Potravinová zbierka Pôstne kilo  

▪ 22.3.  Pôstna polievka 12:00 

▪ 25.3.    Sv. omša pre Rádio Lumen 18:00 

▪ 23.3.  Biblická prednáška v pastoračnom centre 19:00 

▪ 25.3.    Deň počatého dieťaťa Kampaň Biela stužka  

▪ 28.3.  Veľké upratovanie kostola a okolia 8:00 – 12:00 

▪ 30.3.    Sv. omša pre Rádio Lumen 18:00 

▪ 30.3.  Biblická prednáška v pastoračnom centre 19:00 
 
 

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“ 
Sv. Ján Pavol II. 

https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska


 

 


