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MÁJ 2020 

 

Veľa vecí sa v spoločnosti mení a musíme povedať, že aj pomerne dosť 
rýchlo. Sme radi, že sa znova otvorili mnohé priestory a medzi ne patria 
aj chrámy.  Zároveň však vieme, že musíme byť trpezliví a stále aj 
dostatočne opatrní. Dodržiavať epidemiologické opatrenia a byť 
všímaví voči iným. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate ako sa dotkli 
zmeny fungovania našej farnosti. 

SVÄTÉ OMŠE 

Počas celého obdobia pandémie sú veriaci dišpenzovaní od 
povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. Tento 
dišpenz je stále v platnosti. 
 

Priestory kostola sme upravili podľa požiadaviek hygienikov tak, aby 
spĺňali požiadavky. Vznikla tak kapacita 120 miest, presne 
vymedzených a určených. Počas týždňa sa tak viete dostať aj na sv. 
omšu do nášho chrámu. Časy sv. omší sú: 
 

V pracovných dňoch: 6:30, 15:00 a 18:00 

V sobotu: 15:00, 16:30 a 18:00 

V nedeľu: 7:00 – vyhradená pre osoby nad 65 rokov 

  8:30 – vysielaná aj cez YouTube a rádio LUMEN 

  9:45, 11:00, 15:00, 16:30 a 18:00 

• Do kostola je prísne zakázané vstupovať ľuďom, ktorí sú 
v domácej karanténe, majú prejavy respiračných ochorení (kašľú, 
alebo kýchajú), či pociťujú príznaky akéhokoľvek iného 
ochorenia. 

• Kostol bude otváraný krátko pred sv. omšou. Vstup je len cez 
hlavný vchod. 

• Vstup do chrámu je dovolený len s prekrytím dýchacích ciest 
rúškom, šálom, či inou vhodnou látkou. 
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• Pri vstupe je nevyhnutné dezinfikovať si ruky. 
• Zaujať vyhradené a určené miesto. Miesta sú riadne vyznačené. 
• Nepresúvať stoličky ani sa nezhlukovať na jedno miesto. 
• Všetky ostatné priestory nie sú dostupné. (ani toalety) 
• Pri čakaní pred chrámom, pri vstupovaní do chrámu a pri 

vychádzaní z chrámu dodržiavať požadované 2 metrové 
rozostupy. 

• Eucharistia sa podáva IBA na ruku a to nasledovne: Prichádzate 
k prijatiu Eucharistie v 2 metrových rozostupoch (vyznačené na 
dlážke kostola). Pri príchode pred kňaza, či rozdávateľa si 
odkryjete jednu stranu rúška a vystriete obe ruky pred kňaza. On 
vám na jednu ruku položí hostiu a pred ním si ju druhou rukou 
vložíte do úst. Napokon si upravíte rúško tak ako bolo predtým. 
Nie je dôvod sa ponáhľať, prijímame Eucharistiu dôstojne. Ak má 
niekto s rukami zdravotný problém, príde ešte pred sv. omšou do 
sakristie kde bude inštruovaný o ďalšom postupe. 

• Tí, ktorí sa zúčastnia sv. omše v sobotu, nech neprichádzajú 
v nedeľu, ale prenechajú možnosť iným. 

• V soboty a nedele bude pri dverách chrámu služba. Prosím 
rešpektujte ich pokyny. Zabezpečujú dodržanie dovolenej 
kapacity. Ak sa kapacita naplní, ostatní môžu ostať pred kostolom, 
ale v predpísaných rozostupoch. Ak to bude potrebné, budeme 
rozdávať sv. prijímanie aj vonku a aj na chóre. 

• Nie je možné si vopred rezervovať miesto na sv. omšu. 
• Rodiny s deťmi nech zvážia prítomnosť na sv. omšiach. Ak sa 

rozhodnete prísť, zodpovedáte za to, aby deti nechodili po chráme 
a neporušovali nariadenia. Ak ste viacčlenná rodina a nebude 
vhodné miesto, skúste sa rozdeliť. 

• Od obsadenia miesta viacerými ľuďmi (rodič a dieťa) je povinný 2 
metrový odstup. 

• Do kapacity chrámu sa počíta každý, kto príde, bez ohľadu na vek. 
• Sväteničky ostávajú prázdne a naďalej nahradil úklon hlavy 

podávanie rúk pri znaku pokoja. 
• Bohoslužby sa majú recitovať, aby sa tak vytvoril dostatočný 

priestor na vetranie priestorov. 
• Prosím sledujte našu web stránku, kde budeme aktualizovať 

informácie po prípadných zmenách v nariadeniach. 
 



Tí, ktorí neprídu do chrámu nech sa pripoja prostredníctvom médií 
k vysielanej svätej omši. Na zabezpečenie živého vysielania svätých 
omší z nášho kostola farnosť zakúpila kamerové a technické vybavenie, 
ktoré bolo inštalované v kostole. Sledovať ich môžete: v pracovné dni 
a v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 8:30. Prostredníctvom služby 
YouTube sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice.  

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

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

Vysluhovať sviatosť zmierenia budeme LEN v pracovných dňoch v čase 
od 16:00 do 17:00. Ak bude pekné počasie tak na terase pred kostolom. 
V prípade nepriaznivého počasia v priestoroch chóru kostola, teda 
horný vstup ako do kancelárie. Pri čakaní na spoveď dodržiavajte 
rozostupy. Pri spovedaní sa sú rozostupy takisto nutnosťou. Tí, ktorí 
slabšie počujete, upozornite na to kňaza vopred. Ak vám čas spovedania 
nevyhovuje, kontaktujte nás cez farskú kanceláriu (e-mail, telefón). 
Prípadne sa dohodnite priamo s konkrétnym kňazom. 
 

FARSKÁ KANCELÁRIA 

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. 
 

SVIATOSTI VO FARNOSTI 
Krst a sobáš je možné sláviť za rovnakých podmienok ako slávenie sv. 
omše. V prípade viacerých krstov v ten istý deň sa každý krst koná 
v inom čase. 
Snúbenci, ktorí si chcú zmeniť termín sobáša, alebo ho nechcú zmeniť 
a termín sa blíži, nech bezodkladne kontaktujú farskú kanceláriu 
telefonicky (počas úradných hodín), alebo e-mailom kde sa dohodneme 
na individuálnom stretnutí a ďalšom postupe. 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. 

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig
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Prvé sväté prijímanie sa prekladá zatiaľ na neurčito. Nový termín 
budeme môcť plánovať až po skončení obdobia pandémie. 
Pokračovanie vo farskej katechéze v rámci prípravy na prvé sväté 
prijímanie bude po otvorení škôl. 
Príprava na sviatosť birmovania prebieha dištančnou formou. Nie je 
isté, či slávnosť bude 30.5., pretože nikto nevie ako sa situácia bude 
vyvíjať. Avšak chceme byť pripravení aj na túto možnosť. Ihneď ako to 
bude jasné, tak o tom budeme informovať. 

PODPORA KOSTOLA A FARNOSTI 

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, prosíme vás 
o pomoc a podporu. Svoje milodary na kostol môžete poukázať 
bankovým prevodom na účet farnosti:  IBAN: SK06 0900 0000 0050 
3478 5574 BIC: GIBASKBX  Pán nech odmení všetkých dobrodincov! 
Vďaka patrí aj tím, ktorí doteraz aj touto formou podporujú farnosť. 

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 
 
 
 
 
 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ – MÁJ 2020  

 

1.5. piatok 
Sv. Jozef, 
robotník 

18:00 ZBP Kristína s rod. 
za živých a zomrelých členov BBJ 

2.5. sobota 
Sv. Atanáza 

8:30 za skoré víťazstvo NSPM 
+ Štefan 

 

3.5. nedeľa 
4. veľkonočná 

nedeľa 

8:30 za farnosť 
za členov ružencového bratstva 
+ Jaroslav Martiček 
ZBP a uzdravenie od alkoholizmu Roman 

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


 

4.5. pondelok 
 

18:00 ZBP Sofia, Kamila s rod. 
+ z rod. Forišková, kamenská 
za spoločenstvo matiek 

5.5. utorok  18:00 ZBP Anna, Marián s rod. 
+ Jozef Kolesár 1. výr. smrti 
ZBP rodina Vaľková 

 
6.5. streda  

18:00 ZBP Anna a Marián s rod. 
ZBP Mária s rod. 65 r. ž. 
ZBP a poďakovanie za 70 r. ž. Magdaléna 

 
7.5. štvrtok 

 

18:00 za kňazov, rehoľníkov, misionárov 
+ z rod. Koperová, Puškašova 
+ Peter, Pavol, Imrich, Štefan, Margita, 
Mária 

 
8.5. piatok  

6:30 + Fedor, Viera, Jolana, Jolana a + z rod. 
Buvaličova 

15:00 na úmysel 
18:00 + Danuše  

 

 
9.5. sobota 

15:00 na úmysel 
16:30 + Fedor, Viera, Jolana, Jolana a + z rod. 

Buvaličova 
18:00 + Marián 1. výr. smrti 

 

10.5. nedeľa 
5. veľkonočná 

nedeľa 

7:00 ZBP Ľudmila a Damián 
8:30 za farnosť 
9:40 ZBP a poďakovanie za 93. r.ž. Žofia 

11:00 ZBP Peter s rod. 
15:00 na úmysel 
16:30 na úmysel 
18:00 ZBP Veronika a Oľga s rod. 

 
11.5. pondelok 

bl. Sára 
Salkahaziová  

6:30 za uzdravenie Pavla 
15:00 na úmysel Panny Márie 
18:00 + Dušan, Mária, Michal, Alžbeta, Vojtech 

 

12.5. utorok  
6:30 + kňaz Peter 

15:00 + Anna, Andrej, Jozef 
18:00 + Rozália 1. výr. smrti 

 
13.5. streda 

 Panna Mária Fatimská  

6:30 + Emília, Jozef, Rozália 
15:00 + Karol Bujňák 
18:00 ZBP Matúš 40. r. ž.  



 
14.5. štvrtok 

sv. Matej, apoštol  

6:30 + Pavlína, Ladislav, Mária, Ján 
15:00 ZBP a dary Ducha Svätého pre Lenku 
18:00 ZBP diakon Dominik 

 
15.5. piatok  

6:30 ZBP Sonja, Anja, Jozef 
15:00 ZBP rodín Tóthová a Ascher, za dar živej 

viery a dary Ducha Svätého 
18:00 + Andrej Rendeš 3. výr. smrti 

16.5. sobota 
sv. Ján 

Nepomucky  

15:00  na úmysel 
16:30 ZBP Terézia Erösová a poďakovanie za 

75 r. ž. 
18:00 + Ladislav 

 
 

17.5. nedeľa 

6. veľkonočná 
nedeľa 

7:00 za farnosť 
8:30 ZBP Jana a Dávid 
9:45 Združenie rodín NSPM 

11:00 ZBP Michaela, Katarína, Anna 
15:00 na úmysel 
16:30 na úmysel 
18:00 ZBP Veronika 

 
18.5. pondelok 

6:30 + Anna, Michal z rod. Kuzmovej 
15:00 + Štefan, Margita, Jozef, Jozef, Ján 
18:00 ZBP Emília 

19.5. utorok  6:30 + Alžbeta, Jozef, Mária, Juraj 
15:00 + Zuzana, Ján, Peter, Ján, Mária 
18:00 + Oľga, Štefan 

 

20.5. streda  
6:30 ZBP Jozef s rod. 

15:00 + Barbora, Ondrej, Anna, Ján 
18:00 + Veronika, Štefan, Mária, Michal 

 
21.5. štvrtok 

Nanebovstúpenie 
Pána, slávnosť 

 

6:30 + Mária Rozmanová 
8:00 na úmysel 

15:00  + Margita Kaplanová 
16.30 za farnosť 
18:00 + Antónia, Pavel, Ján, Pavel, Evka, Jozef 

 

22.5. piatok  
sv. Rita z Cascie 

6:30 ZBP Mária, Bruno 
15:00 + Alžbeta, Ondrej, Alžbeta, Juraj 
18:00 + Mária, Ján 

23.5. sobota  15:00 na úmysel 
16:30 + Milan 2. výr. smrti 
18:00 + Štefan Ragan 



 
 

24.5. nedeľa 

7. veľkonočná 
nedeľa 

7:00 ZBP Rozália 
8:30 ZBP Jozefína 
9:45 ZBP Lukáš a Peter 

11:00 ZBP, dar živej viery a dary DS Richard 
15:00 na úmysel 
16:30 na úmysel 
18:00 za farnosť 

 
25.5. pondelok 

6:30 + z rod. Jesenskej 
15:00 + Sabína 1. výr. smrti 
18:00 + Vladislav Kajaty 

26.5. utorok 
sv. Filip Neri 

6:30 + František 
15:00 + Štefan 
18:00 + Ján a Agnesa 

 
27.5. streda 

sv. Augustín z 
Cantenbury  

6:30 ZBP Agnesa 
15:00 + Jozef, Anna, Ján 
18:00 ZBP Stanislav a Iveta 

28.5. štvrtok 
28.5. štvrtok  

6:30 ZBP Agnesa 
15:00 + Štefan, Anna 
18:00 ZBP Ladislav 

 
29.5. piatok 
sv. Pavol VI.  

6:30 ZBP Agnesa 
15:00 + Margita 
18:00 + Michal, Anna 

30.5. sobota  15:00 na úmysel 
6:30 + Rudolf, Július 

18:00 + Július Baran 
 
 

31.5. nedeľa 

Zoslanie Ducha 
Svätého, 
slávnosť 

7:00 ZBP a poďakovanie za 40. r. manželstva 
Helena a Ján 

8:30 ZBP Marta a Pavol s rodinou, 30. výr. 
manželstva 

9:45 za farnosť 
11:00 ZBP Jozef, Božena, Emerencia a Mária 
15:00 na úmysel 
16:30 na úmysel 
18:00 ZBP Emília 

 

  



 

Cirkevná materská škola sv. Bernadety, Krosnianska 6, 040 22 Košice 

 

 

 

 

Podávanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie 

 

 

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety, Krosnianska 6, 040 22 Košice určuje 

miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 

2020/2021. Podávanie žiadosti sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti zákonných zástupcov, 

elektronickou formou – e-mailom nasledovne: 

Miesto: vzhľadom na súčasnú situáciu konkrétne miesto bude nahradené e-mailovou adresou 

materskej školy: mskrosnianska6@gmail.com 

Termín: od 04.05.2020 – 15.05.2020 

Čas:   denne od: 08:00 hod – 17:00 hod. 

Všetky podané žiadosti zákonných zástupcov budú spätne elektronicky potvrdené riaditeľkou školy. 

 

 

 

V Košiciach 30.03.2020 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Kavaschová 

                 riaditeľka školy 

                 v.r. 


