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AKO SA ZÚČASTNIŤ SVÄTEJ OMŠE? 

Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, ani farské 
stretnutia sa v tomto čase nekonajú. Počas celého obdobia 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 
zabezpečenie živého vysielania svätých omší a pobožností z nášho 
kostola farnosť zakúpila kamerové a technické vybavenie, ktoré bolo 
inštalované v kostole. Kňazi denne slúžia sväté omše na prijaté úmysly, 
tak ako sú zverejnené vo farskom bulletine: v pracovné dni o 18:00 
a v sobotu a nedeľu o 8:30. Prostredníctvom služby YouTube sa 
prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice.  

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

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 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). 

mailto:kancelaria@svrodina.sk
https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig


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 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 www.svrodina.sk  v ponuke Bulletin. 

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. Text 
je v príručke Rodinná liturgia na Veľkonočné trojdnie. 

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. 

http://www.svrodina.sk/
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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  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. 
 

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. 



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               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 SA MODLÍ RUŽENCOVÉ BRATSTVO? 

Keďže prvonedeľné stretnutie ružencového bratstva nie je možné, 
členovia ruží sa od pondelka 6. apríla aj bez výmeny kartičiek modlia 
ďalšie tajomstvo, ktoré nasleduje v poradí.  
 

KEDY BUDE FARSKÁ PÚŤ? 

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

 

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 
 
 
 

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


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   

 
12.4. 

Veľkonočná 
nedeľa 

 
 

8:30 
 

________ 

18.00 

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



 
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 Adela a Ladislav, 40. výr. manželstva 
hodina milosrdenstva 

18:00 ZBP rod. Rimárová 
 

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 
+ Ladislav, Anna, Pavol 
za farnosť 

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 

 
20:00 

ZBP Anja, Sonja, Jozef 
+ Vladislav Kajaty 
+ Michal 
adorácia Hora sancta 

 

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. 



MODLITBA PRED OBRAZOM 
PANNY MÁRIE OBIŠOVSKEJ 

 

Panna Mária Obišovská, 
Kráľovná posvätného ruženca! 

Tvoja tvár je skropená 
krvavým potom a slzami. 

Trápiš sa kvôli nám. 
Materinským pohľadom vychádzajúcim 

zo svätyne na Putnoku nás hľadáš 
v údoliach našich každodenných starostí 

a chceš nám pomôcť. 

Ty si účinne pomohla našim predkom 
v čase smrtiacej epidémie 

a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. 
Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. 

Pomôž aj teraz,  
keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. 

Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. 
Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. 

Zaháňaj každú hriešnu myšlienku 
na riešenie problémov rozvodom či potratom. 
Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, 

nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. 
Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. 

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov 
a všetkých predstaviteľov spoločenského života. 

Vypros im silu a odva 
hu hlásiť sa 

k pravým hodnotám kresťanskej viery. 
Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, 

biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. 
Oroduj za našu arcidiecézu, 

aby jej Pán v každom čase daroval 
dostatok nových duchovných povolaní. 

Dvíhaj nás svojimi rukami 
a priveď nás bližšie k Ježišovi, 

lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. 
AMEN. 


