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APRÍL 2020 

 
 

SVÄTÉ OMŠE 
SLEDUJTE V ŽIVOM VYSIELANÍ NA YOUTUBE 

 

Liturgický program – sväté omše a pobožnosti – v našom kostole 

môžete sledovať v živom vysielaní na YouTube. Stačí sa prihlásiť na 

odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice: 

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig 

Program vysielania v prvom aprílovom týždni: 

 

▪ 1.4. STREDA  18:00 sv. omša 
▪ 2.4. ŠTVRTOK 18:00 sv. omša  

20:00 adorácia HORA SANCTA  
pri eucharistickej poklone prednesieme vaše 
modlitby, ktoré nám napíšete a pošlete 
prostredníctvom formulára na našej webovej 
stránke v ponuke ÚMYSLY 

▪ 3.4. PIATOK   17:00 krížová cesta  
18.00 sv. omša - o. biskup Marek Forgáč 

▪ 4.4. SOBOTA     8:30 večeradlo a sv. omša 
▪ 5.4. KVETNÁ NEDEĽA  

o 8:30 sv. omša - o. arcibiskup Bernard Bober  
o 15.00 krížová cesta 

 

Aktualizovanie časov živého vysielania počas obdobia zákazu 
verejných bohoslužieb bude vždy zverejnené na webovej stránke 

www.svrodina.sk 

 

Ďakujeme Matúšovi Novákovi za zabezpečenie technického vybavenia 
a asistenciu pri realizácii videoprenosov z kostola do vašich domácností 

a tiež Milošovi Harčarikovi za pomoc pri inštalácii techniky. 

mailto:kancelaria@svrodina.sk
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AKO SA ZÚČASTNIŤ SVÄTEJ OMŠE? 

 

Počas celého obdobia trvania pandémie sú veriaci dišpenzovaní od 
povinnej účasti na nedeľnej svätej omši. Odporúča sa, aby sa pripojili 
prostredníctvom médií k vysielanej svätej omši a nezabúdali na prax 
duchovného svätého prijímania. Na tento účel farnosť zakúpila 
kamerové a technické vybavenie, ktoré bolo inštalované v kostole na 
zabezpečenie živého vysielania prenosov svätých omší a pobožností 
prostredníctvom služby YouTube. Na ich sledovanie sa prihláste na 
odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice.  

Kňazi denne slúžia sväté omše na prijaté úmysly, tak ako sú zverejnené 
vo farskom bulletine. Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, 
procesie, ani farské stretnutia sa v tomto čase nekonajú. 

VYSIELACIE ČASY: pracovné dni  18:00 
sobota a nedeľa   8:30 

 
 

KEDY JE KOSTOL OTVORENÝ? 

Hlavný vchod do kostola je otvorený každý deň od 10:00 do 17:00 iba 
pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek 
spoločné náboženské úkony, s podmienkou, že sa naraz nezhromaždí 
viac osôb. Vstupujte iba po jednom (ak nie ste rodinní príslušníci). 
Vstúpiť sa dá iba do predsiene chrámu. Dvere musia byť v tom čase 
otvorené tak, aby sa ich osoby nedotýkali. Svätenička je prázdna, preto 
vás prosíme, aby tam nikto nedával ruky. 
 

AKO PODPORIŤ KOSTOL A FARNOSŤ? 

 

Farnosti ostali v čase pandémie bez príjmov. Keďže kostol je aj v tomto 
období po celý čas v užívaní a slávia sa v ňom bohoslužby, hoci 
neverejným spôsobom, prosíme vás o pomoc a podporu. Nakoľko 
počas vírusovej pandémie nie je možné organizovať finančné  zbierky 
pri bohoslužbách, svoje milodary na kostol môžete poukázať bankovým 
prevodom na účet farnosti:   

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 
BIC: GIBASKBX 

Dobrotivý Pán nech odmení štedrosť všetkých dobrodincov! 
 



BUDE ADORÁCIA HORA SANCTA? 

 

2. apríla a 30. apríla vo štvrtok pred prvým piatkom od 2000 do 2100 
vás pozývame prežiť Svätú hodinu pred Ježišom v Eucharistii. Adorácia 
má zmierny charakter s odprosením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 
Budeme ju vysielať prostredníctvom kanála youtube. Keďže večer 2. 
apríla si pripomenieme 15 rokov od odchodu sv. Jána Pavla II. do 
Otcovho domu, chceme prežiť Svätú hodinu pred Pánom v spoločenstve 
so sv. Jánom Pavlom II., aby nás viedol v našej modlitbe. Svoje osobné 
modlitby do tejto adorácie nám môžete napísať prostredníctvom 
formulára na farskej webovej stránke v ponuke Úmysly. 
 

AKO JE TO SO SPOVEDANÍM? 

 

Veľkonočné spovedanie v tomto roku nebude. Vysluhovanie sviatosti 
zmierenia sa teraz musí obmedziť úplne iba na nevyhnutné prípady. 
Prosíme veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli trpezliví. Keď táto 
situácia pominie, bude veľa možností sviatosti prijať s najväčšou úctou 
a láskou. Keďže je teraz nemožné vyspovedať sa, je dôležité vzbudiť si 
úkon dokonalej ľútosti. Je to možnosť, ktorú uvádza Katechizmus 
Katolíckej cirkvi čl. 1452: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu 
milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá. Takáto ľútosť odpúšťa 
všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa 
pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude 
možné.“ Odporúčame vykonať si spytovanie svedomia a vzbudenie 
ľútosti s predsavzatím chrániť sa hriechu. V rámci pokánia si nateraz 
namiesto spovede po dôkladnom spytovaní svedomia vzbuďme 
dokonalú ľútosť a s modlitbou o odpustenie hriechov prežime 
polhodinu venovanú čítaniu Božieho slova alebo modlitbe krížovej 
cesty, či ruženca. 

 
AKO JE TO TERAZ SO SV. PRIJÍMANÍM? 

 

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať 
prijímania Eucharistie a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či 
televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému 
svätému prijímaniu. Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci 
počas prijímania celebranta pomodliť doma modlitbu duchovného sv. 
prijímania (jej text nájdete aj na konci tohto bulletinu). 
 



AKO BUDEME SLÁVIŤ VEĽKÚ NOC? 

Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej 
účasti veriacich. Budete ich môcť sledovať v živom vysielaní 
prostredníctvom služby YouTube. Prihláste sa na odber kanála Farnosť 
Svätej Rodiny Košice. Texty rodinnej bohoslužby na slávenie 
veľkonočného trojdnia nájdete na farskej webovej stránke v ponuke 
Bulletin. 

AKO SI VYBAVIŤ ÚRADNÉ ZÁLEŽITOSTI? 

 

Na vybavenie úradných žiadostí nás kontaktujte e-mailom na adrese 
kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle 055/7994257 
v úradných hodinách (pondelok – piatok 16:00 – 17:00).  

 

Farská kancelária je teraz zatvorená. Prosíme, aby ste jej návštevu 
využívali len na nevyhnutné prípady. Na vybavenie neodkladných 
záležitostí (napr. pohreb) sme k dispozícii v pracovné dni od 16:00 do 
17:00. Pri príchode sa ohláste zvonením na zvonček s nápisom 
KANCELÁRIA. Povinnosťou je mať ochranné rúško. 
 

AKO JE TO S PRÍPRAVOU NA PRIJATIE SVIATOSTI? 

Krst a sobáš možno sláviť s podmienkou obmedzenia účasti iba na 
bezprostrednú rodinu. V prípade viacerých krstov v ten istý deň sa 
každý krst koná v inom čase a vždy s novou vodou. 

Snúbenci, ktorí si chcú zmeniť termín sobáša, nech kontaktujú farskú 
kanceláriu telefonicky alebo e-mailom. Kurz prípravy pre snúbencov, 
resp. jeho pokračovanie, sa odkladá na neurčito. V prípade potreby 
alebo časovej tiesne budeme riešiť sobášnu prípravu s prihlásenými 
pármi individuálne. 

Prvé sväté prijímanie, birmovanie a výročné slávnosti, ktoré mali 
byť v apríli a máji, sa prekladajú zatiaľ na neurčito. Nový termín 
budeme môcť plánovať až po skončení obdobia pandémie. 
Pokračovanie vo farskej katechéze v rámci prípravy na prvé sväté 
prijímanie a  sviatosť birmovania bude po otvorení škôl. Prosíme 
rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si s nimi doma opakovali to, čo sa 
deti učili na katechézach o viere, prikázaniach, hriechu, sv. omši, 
sviatostiach, spytovaní svedomia a pomohli deťom naučiť sa priebeh 
sviatosti zmierenia a modlitbu ľútosti. 
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AKO ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY POČAS PANDÉMIE? 

 

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým 
Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným 
koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na 
svete, ktorí sa za nich modlia. 

Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe 
Verím v Boha, Otče náš a Zdravas´ v spojení s túžbou po splnení 
obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. 
Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil 
karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných 
príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na 
Covid-19. 

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: 
čítanie Svätého písma aspoň polhodinu, modlitbu ruženca, Krížovú 
cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie 
epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.  

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej 
blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých 
a prijať Eucharistiu – v tomto prípade sa odporúča uctiť si 
Ukrižovaného Ježiša či kríž. 

 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY V APRÍLI 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 všetkých, ktorí trpia rozličnými závislosťami,  
aby dostali účinnú pomoc a neostali osamotení. 

Úmysel biskupov:  

Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia  
zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje. 

 

 



KEDY VYSIELA RÁDIO LUMEN Z NÁŠHO KOSTOLA? 
 

Rádio Lumen vysiela z nášho kostola priame prenosy sv. omší 
slávených našimi o. biskupmi: 
❖ v nedeľu o 8:30 
❖ v pondelok a piatok o 18:00 

 

KDE NÁJDEM TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% DANE? 

 

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. Tlačivá nájdete na webovej 
stránke www.svrodina.sk/2-2/ alebo v kostole pri časopisoch. 

 

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 
 

KDE DOSTANEM VEĽKONOČNÉ PERNÍČKY? 

 

Od pondelka 30.3. do piatka 3.4. v čase medzi 16:00 – 17:00 si môžete 
vyzdvihnúť balíček veľkonočných perníčkov pred vchodom do 
pastoračného centra. Naše šikovné pernikárky ich s láskou piekli a 
zdobili od 20.2. do 6.3. a stihli ich zabaliť ešte pred Druhou pôstnou 
nedeľou. Žiaľ ostali uložené v sklade, nakoľko od 10. marca sa nekonajú 
verejné bohoslužby a kostol je zatvorený. Budeme vám veľmi vďační, 
ak námaha, čas a úsilie ich ochotných rúk vynaložené na zhotovenie 
veľkonočných perníčkov nevyjdú nazmar. Preto vám ich radi 
ponúkame.  

 

KEDY BUDE FARSKÁ PÚŤ? 

 

Farská púť, ktorá bola plánovaná v máji 2020 na mariánske pútnické 
miesta v Poľsku sa odkladá na neurčito.  

 

OZNAM PRE RUŽENCOVÉ BRATSTVO 

 

Od pondelka 6. apríla sa členovia ruží modlia ďalšie tajomstvo, ktoré 
nasleduje v poradí – aj bez výmeny kartičiek.  

http://www.svrodina.sk/2-2/


AKO POŽEHNÁME VEĽKONOČNÉ POKRMY? 

Požehnanie veľkonočných jedál sa vzhľadom na súčasné hygienické 
opatrenia nekoná tradičným spôsobom. Vykoná ho otec alebo matka, či 
iný člen rodiny, pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním.  

MODLITBA POŽEHNANIA POKRMOV V RODINE 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:              (11, 9-13) 

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria 
vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, 
tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá 
namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda 
vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá 
nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“. 

Modlime sa:               

Zvelebený si, Pane, náš Bože, 
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. 
Ďakujeme za Tvoje dary,  
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. 
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, 
aby sa posilnila naša vzájomná láska 
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš... 
Spolu pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária... Pod Tvoju ochranu... 

Modlime sa v čase pandémie: 

Všemohúci a milosrdný Bože, 
zhliadni na našu bolestnú situáciu;  
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,  
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.  
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým  
po všetky veky vekov. Amen. 



ÚMYSLY SV. OMŠÍ – APRÍL 2020  
 

 
1.4. streda  

 
18:00 

+ Rudolf 
ZBP Mária s rod. 
ZBP Martin s rod. 

 
2.4. štvrtok 

 
18:00 

za kňazov, rehoľníkov a misionárov 
ZBP Dominika, František, Martin, Imrich 
+ Anna, Martin 

 
3.4. piatok  

 
18:00 

ZBP Viera 
+ Rudolf 
za živých a zosnulých členov BBSJ 

 
4.4. sobota  

 
8:30 

za skoré víťazstvo NSPM 
+ Sabína, František 
za farnosť 

 

5.4.  
Kvetná 
nedeľa 

 
8.30 

ZBP Aurel, Dalibor, Peter, Štefan, Dominik 
za Ružencové bratstvo 
ZBP Tomáš, Lucia, Matúš, Lukáš 
ZBP a uzdravenie Maxim 

 
6.4. pondelok 

 
18:00 

+ Ružena, Pavol 
+ Rudolf 
za spoločenstvo matiek 

 
7.4. utorok 

 
18:00 

+ Ján 
+ Alžbeta, František 
+ Imrich, Mária, Igor, Magda 

 
8.4. streda  

 
18:00 

+ Margita, Juraj, František  
+ Anna, Ján, Anton, František  
+ Endži 

9.4.  
Zelený štvrtok 

 

18:00 
omša na pamiatku Pánovej večere 
ZBP Aurel, Štefan, Dalibor, Peter, Dominik 

10.4.  
Veľký piatok  

15:00 slávenie utrpenia a smrti Pána 
19:30 krížová cesta 

11.4.  
Biela sobota 

8:30 ranné chvály s posvätným čítaním  
19:30 veľkonočná vigília  za farnosť 

12.4. 
Veľkonočná 

nedeľa 
 

 
8:30 

ZBP Július Cvik 88 r. 
ZBP Alexander a Eva 
ZBP Gabriela 40 r. 
ZBP a posila vo viere pre Martina s rod. 



 
13.4. 

Veľkonočný 
pondelok  

 
8:30 

+ kňaz Peter 
ZBP Júlia s rod., Róbert s rod., Július, Kevin 
+ Cyril  
ZBP Valéria, Jozefína, Mária 

18:00 + Dušan, Mária, Michal, Alžbeta, Vojtech 
 

14.4. utorok  
 

18:00 
+ Marta 
+ Ján, Anna 
ZBP Natália a Michaela 

 
15.4. streda  

 
18:00 

+ čl. z rod. Mirekovej a Tabačkovej 
+ Alžbeta Šranková 
ZBP Filip, Alexandra, František, Patrícia 

 
16.4. štvrtok  

 
18:00 

+ čl. z rod. Bodnárovej a Kemény 
+ čl. z rod. Maurérovej a Dobranskej 
+ Anna a Martin 

 
17.4. piatok  

 
18:00 

+ Július, Marianna, Margita, Peter 
+ Margita, Jozef, Vladimír 
ZBP Tatiana a Viliam 

 
18.4. sobota  

 
8:30 

+ Veronika, Ondrej, Mária, Jozef 
za farnosť 
+ čl. z rod. Géciovej 

 

19.4.  

Nedeľa 
Božieho 

milosrdenstva  

 
8:30 

ZBP Ján, Silvia, Samuel, Martina s rod. 
Združenie rodín NSPM 
ZBP rod. Rimárová 
ZBP Adela a Ladislav, 40. výr. manželstva 

15:00 eucharistická adorácia  
 

20.4. pondelok 
 

18:00 
ZBP Ľudmila 
+ Eva 
+ Pavlína, Tomáš, František  

 

21.4. utorok 
sv. Anzelm  

 
18:00 

+ Štefan, Agnesa, Štefan Čigášoví 
+ Margita Kaplanová 
+ Tekla, Štefan, čl. rod. Mihaľovej 

 
22.4 . streda 

 
18:00 

+ Ján, Magdaléna, Ján, Viera Taššíkoví 
+ František, Helena 
ZBP Danka 

 
23.4. štvrtok 

sv. Vojtech 
 

 
18:00 

+ Milan 
+ Vojtech, Alžbeta, Július 
ZBP a dary D.Sv. pre kňazov: 
Ján, Jozef, Roman 



 

24.4. piatok  
sv. Juraj 

 
18:00 

ZBP Anastázia 
+ Anna a Jozef 
+ Mária a Rudolf 

 

25.4. sobota 
sv. Marek, ev.  

 
8:30 

+ Ján 
za farnosť 
+ Ladislav, Anna, Pavol  

26.4.  

Tretia 
veľkonočná 

nedeľa  

 
8:30  

ZBP Marcel 
ZBP rod. Straková 
ZBP Michal a Zuzana 
ZBP Eva a Karol 

 
27.4. pondelok 

 
18:00 

+ Imrich, Magdaléna, Ladislav, Júlia, Jozef 
ZBP Miroslav 
+ Jaroslav 

 

28.4. utorok 
sv. Ľudovít M.G.  

 
18:00 

+ Jozef, Rozália, Cherubína 
ZBP Margita a Renáta 
+ Zuzana, Magdaléna, Júlia, Margita 

29.4 . streda 
sv. Katarína 

Sienská  

 
18:00 

ZBP Mária a Martin s rodinami 
ZBP Emília 
+ Barbora, Július, Alžbeta, Jaroslav 

 
30.4. štvrtok 

 

 
18:00 

ZBP Anja, Sonja, Jozef 
+ Vladislav Kajaty 
+ Michal  

 

MODLITBA  
ZJEDNOTENIA SA S EUCHARISTICKÝM KRISTOM  

(ÚKON DUCHOVNÉHO SV. PRIJÍMANIA) 

 

Najláskavejší Ježišu! Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. 
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. 

Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, 
príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, 

aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. 
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. 

Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. 
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. 

Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. 
Amen. 

 


