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SEPTEMBER 2020 

 

 

SVÄTÉ OMŠE  
 

▪ PONDELOK – PIATOK   630, 1500,1800 
▪ SOBOTA     630, 1800 
▪ NEDEĽA      700, 800, 930, 1100, 1800  
▪ 15.9. Sedembolestnej P. Márie 700, 800, 930, 1100, 1800 

 
 
 
 
       
 

 

VEČERADLO S P. MÁRIOU 

 

▪ 5.9. o 930 v Dóme sv. Alžbety 
▪ nedeľa 13.9. o 1700 
▪ stretnutie ružencového bratstva na prvú nedeľu je o 16:45 
▪ prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu je o 17:30 
 

VYSIELANIE SV. OMŠÍ V RÁDIU LUMEN 
Rádio Lumen vo svojom vysielaní prináša priame 
prenosy sv. omší z nášho kostola každý pondelok o 18:00 hod. 
Pozývame vás na spoločné slávenie pondelkových sv. omší s našimi 
otcami biskupmi. 

HORA SANCTA  
Vo štvrtok pred prvým piatkom 3. septembra o 2000 vás pozývame 
prežiť Svätú hodinu pred Ježišom v Eucharistii. Adorácia má zmierny 
charakter s odprosením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Svoje osobné 
modlitby do tejto adorácie nám môžete napísať prostredníctvom 
formulára v ponuke Modlitby na www.svrodina.sk. Počas adorácie je 
možnosť duchovného rozhovoru s kňazmi a prijať sviatosť zmierenia.  

SPOVEDANIE 

▪ pondelok – sobota 
polhodinu pred omšou 
pred 1.piatkom od 1700 

ZBIERKY  
13.9. Zbierka na B. hrob 
20.9. Zbierka na kostol 
 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

 

▪ každú stredu 1530 – 1800 
▪ 25. september  700 – 1200 

ÚRADNÉ HODINY 

▪ pondelok – piatok  
      16:00 – 17:00 
 
 

mailto:kancelaria@svrodina.sk
http://www.svrodina.sk/


VENI SANCTE PRE RODINY S DEŤMI 
Na prvú nedeľu 6.9. pri sv. omši o 9:30 budeme vzývať Ducha Svätého 
pre našich žiakov a požehnáme im školské aktovky. 

 
 

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 
Rodičia detí počnúc 3. ročníkom základných škôl môžu prihlásiť svoje 
dieťa na prípravu na prvé sv. prijímanie. Prihlášku nájdete na farskej 
webovej stránke alebo si ju môžete vyzdvihnúť v sakristii a vyplnenú ju 
odovzdať vo farskej kancelárii do 20. septembra. Katechetická príprava 
sa začne od októbra a bude prebiehať každý štvrtok večer v kostole 
a v pastoračnom centre, kde budú katechézy pre rodičov i deti, nácvik 
spevov a sv. omša za účasti rodín prvoprijímajúcich detí.  

 
 

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE 
Študenti stredných škôl sa môžu prihlásiť na prípravu na prijatie 
sviatosti birmovania. Prihlášku nájdete na našej webovej stránke alebo 
si ju vyzdvihnete v sakristii a vyplnenú odovzdáte vo farskej kancelárii 
do 20. septembra. 

 

PONUKA PRE ANIMÁTOROV 
Mladí od 17 rokov sa môžu prihlásiť na formačno-vzdelávací program 
ADAŠ – Arcidiecézna animátorská škola. Absolventi získajú certifikát 
animátora s celoštátnou platnosťou a certifikát Rady pre mládež a 
univerzity KBS. Kurz tvorí 13 víkendov. Prihlasovanie do 25.9.2020 na 
www.premladez.sk. Pre tých, ktorí majú záujem o štúdium  zamerané 
na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia 
misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných 
aktivít, dávame do pozornosti EŠO – Evanjelizačná škola sv. Ondreja. 
Formácia bude počas 4 semestrov v priestoroch UPC Košice a to jednu 
sobotu v mesiaci. Prihlasovanie na: eso.ebox@gmail.com    
 
 

PRIJATIE SVIATOSTÍ PRE DOSPELÝCH 
Dospelých, ktorí túžia prijať krst, birmovanie, sväté prijímanie, 
manželstvo, pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii. 

 
 

KRÍŽOVÁ CESTA V LESOPARKU 

Na sviatok Povýšenia sv. Kríža v pondelok 14. septembra vás po 
večernej sv. omši pozývame na krížovú cestu ku krížu v lesoparku. 



FARSKÝ VÝLET A PÚŤ 
V sobotu 12. septembra vás pozývame na mariánsku púť spojenú 
s farským výletom. V programe je sv. omša v Bazilike Narodenia Panny 
Márie vo Vranove nad Topľou, krížová cesta v Podčičve, obhliadka 
hradu Čičva, plavba výletnou loďou a obed v rekreačnej oblasti Domaša. 
Cena je 15 € pre deti a 17 € pre dospelých. Prihlasovanie je v sakristii. 
Odchod spred kostola o 7:00. Tešíme sa na spoločne prežitý farský deň. 

 

JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI 

Streda, piatok a sobota po Povýšení sv. Kríža sú jesenné kántrové dni, 
ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň. 
Formulár sv. omše na poďakovanie Pánu Bohu za úrodu bude v piatok 
18. septembra a pri večernej sv. omši vám požehnáme plody zeme, 
ktoré prinesiete v košíkoch na sv. omšu.  

 

NOVÉNA K SV. TERÉZII Z LISIEUX 

Od 22. do 30. septembra sa modlíme novénu k sv. Terézii z Lisieux. Pri 
sv. omši na jej sviatok 1. októbra budeme požehnávať ruže sv. Terezky 
s dôverou v jej prísľub: „Svoj čas v nebi budem tráviť tak, že budem 
konať dobro na zemi. Nechám padať dážď ruží.“ 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY  

Evanjelizačný úmysel na september: Aby nebolo drancované prírodné 
bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane 
a spravodlivo. 
Úmysel biskupov v septembri: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým 
a morálnym i duchovným hodnotám. 

 

PROSBA O PODPORU KOSTOLA 

Pán nech odmení štedrosť všetkých dobrodincov, ktorí podporujú 
starostlivosť o náš kostol. Naďalej vás prosíme o vaše milodary, ktoré 
môžete poukázať bankovým prevodom na účet farnosti:   
IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574                        BIC: GIBASKBX                
 

MODLITBA RUŽENCA 1720 
31.8.  –  6. 9. 1. ruža  
 7. 9.  – 13.9. 2. ruža 
14.9.  – 20.9.  3. ruža 
21.9.  – 27.9.  4. ruža 
28.9.  – 4.10.  5. ruža  

UPRATOVANIE KOSTOLA 
PO VEČERNEJ OMŠI 

4. 9. a  6. 9. – skupina č. 1 
11.9. a 13.9. – skupina č. 2 
18.9. a 20.9. – skupina č. 3 
25.9. a 27.9. – skupina č. 4 



CELOSLOVENSKÉ VEČERADLO 
Celoslovenské večeradlo sa tento rok bude konať v sobotu 26. 
septembra v Košiciach v Kostole Sv. Rodiny, avšak z dôvodu neustáleho 
zhoršovania situácie v šírení Covid-19 a obmedzeného počtu 
účastníkov v interiéroch bude jeho konanie pre laickú vetvu možné iba 
na miestnej úrovni. Ostatní budú mať možnosť spojiť sa s nami 
v duchovnom programe prostredníctvom on-line vysielania cez 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig 
Prostredníctvom farských oznamov budeme  zverejňovať ďalšie 
informácie podľa aktuálnych možností. 
Orientačný program: 
9:00  slávnostné otvorenie modlitbového stretnutia 
  večeradlo s radostnými tajomstvami ruženca 
10:00 prednáška a po nej adorácia 
11:30 eucharistické požehnanie a organizačné pokyny 
11:45 koniec dopoludňajšieho programu 
15:00 korunka BM a bolestný ruženec (rodiny s deťmi) 
16:00 prednáška 
17:00 slávnostný ruženec 
18:00 slávnostná sv. omša s o. arcibiskupom Bernardom Boberom 
  zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
19:00 mariánsky sviečkový sprievod po sídlisku 
20:00 ukončenie programu 
 

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA 

Vo farnostiach je naďalej potrebné dodržiavať všetky stanovené 
epidemiologické opatrenia, aby sme chránili zdravie ľudí okolo seba. Je 
potrebné sa správať zodpovedne a disciplinovane. V kostole sú stále 
povinné rúška. Počas sviatosti zmierenia spovedník i kajúcnik majú 
mať rúško a dodržať, nakoľko je to možné, aj dostatočný odstup. Počas 
sv. omše celebrujúci kňaz nemusí mať rúško, ak zachová odstup 
minimálne dva metre od ostatných osôb, ale je povinný vždy mať rúško 
počas rozdávania svätého prijímania, pred ktorým si dezinfikuje ruky. 
Sväté prijímanie sa podáva do rúk. Len vo výnimočnom 
a odôvodnenom prípade je možné podať do úst a to úplne na konci 
rozdávania svätého prijímania. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať 
ruky, pri vstupoch do kostola sväteničky sú prázdne, k dispozícii sú 
dezinfekčné prostriedky. Košíky na milodary si veriaci nepodávajú. Má 
byť zabezpečené dostatočné vetranie kostola.  

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


ÚMYSLY SV. OMŠÍ – SEPTEMBER 2020  

 

1.9. utorok  6:30 + Štefan, Anton 
15:00 + Kornélia, Štefan 
18:00 + Jozef 

2.9. streda  6:30 + Jozef, František, Alexander 
15:00 + Margita 
18:00 + Ján, Anna  

3.9. štvrtok 
sv. Gregor Veľký, 

pápež 

6:30 Za kňazov, rehoľníkov, misionárov 
15:00 + Helena  
18:00 + Anna, Július Kovalikoví 

4.9. piatok  6:30 + Mária, 1. výr. smrti 
15:00 + Ondrej, Mária, Ján, Anna 
18:00 Za živých a zomrelých členov BBSJ 

5.9. sobota  6:30 Za skoré víťazstvo NSPM 
18:00 ZBP Anja, Sonja, Jozef 

 
6.9. nedeľa 

23. nedeľa 
v Cezročnom 

období 

7:00 Za farnosť 
8:00 Za ružencové bratstvo 
9:30 ZBP a dary Ducha Svätého.  

Martin, Oliver, Natália, Martin 
11:00 ZBP r. Vilimova 
18:00 ZBP Tomáš a rod. Zmudova 

 

7.9. pondelok 
sv. košických 
mučeníkov 

6:30 + František 
15:00 ZBP Katarína Gothardová 
18:00 1. Za spoločenstvo matiek 

2. ZBP rod. Belišova 
8.9. utorok 

Narodenie Panny 
Márie  

6:30 ZBP Aurel, Ladislav, Lukáš, Štefan 
15:00 + Bohuznáme deti 
18:00 ZBP a uzdravenie Márie 

9.9. streda  6:30 + Ivan, 15. výr. smrti 
15:00 ZBP Mária, Sofia, Bartolomej, Samuel 
18:00 ZBP Ingrid a Gabriel, 20. výr. manželstva 

10.9. štvrtok 
 

6:30 ZBP Ľudmila, Lukáš, Miriam 
15:00 + z rod. Baránkova, Loviškova 
18:00 + Oľga 

11.9. piatok  
 

6:30 + čl. z rod. Márie 
15:00 ZBP maturanti GymES 
18:00 ZBP rod. Vaľkova 



15.8. sobota 
Meno P. Márie 

6:30 + kňaz Peter 
18:00 + Mária a Ján 

 
13.9. nedeľa 

24. nedeľa 
v Cezročnom 

období 

7:00 ZBP a poďakovanie 50 r. Ondrej 
8:00 ZBP a uzdravenie Paulína 
9:30 Za farnosť 

11:00 ZBP Lenka a Jarka s rodinami 
17:00 večeradlo 
18:00 ZBP František Beli s rodinou 

 

14.9. pondelok 
Povýšenie 

Svätého kríža 

6:30 + Viliam, Paulína s rodičmi 
15:00 + Imrich 
18:00 + Anna, Ondrej 
19:00 krížová cesta 

 
15.9. utorok 

Sedembolestná 
Panna Mária 

7:00 + Božena, Oľga, Anna 
8:00 Za kňazov Aurel, Ladislav, Lukáš, Štefan 
9:30 ZBP Štefan s rod. Marciova 

11:00 ZBP Peter Labanc 
18:00 ZBP Magdaléna Kačmárová, 80 r. 

 

16.9. streda 
sv. Kornélius 

a Cyprián 

6:30 ZBP Lea a Ján Leško 
15:00 + Fedor, Viera, Jolana  

a + čl. z rod. Myjavcovej 
18:00 ZBP Emília Blašková 77 r. 

17.9. štvrtok 
sv. Róbert 
Bellarmín  

6:30 ZBP Zdenka a Ľudmila s rodinami 
15:00 + Ján, Mária, Peter, Mária 
18:00 ZBP Alena Majeríková 

18.9. piatok 
požehnanie 

úrody  

6:30 + Martin Mikláš, Martin Uhrin 
15:00 ZBP Barbora, Samuel s rod. 
18:00 ZBP Tobiáš 

19.9. sobota 
sv. Január  

6:30 Za duše v očistci 
18:00 + Anna 

 

20.9. nedeľa 

25. nedeľa 
v Cezročnom 

období 

7:00 Za farnosť 
8:00 ZBP rod. Vargová a Kováčová 
9:30 ZRNSPM 

11:00 ZBP Anička, Miška, Katka 
18:00 ZBP a uzdravenie Juliana  

21.9. pondelok 
sv.Matúš, apoštol 

a evanjelista 

6:30 ZBP Mária a Peter 
15:00 + Margita Kaplanová, 1. výr.  
18:00 + Anna, Štefan 



22.9. utorok  6:30 +Anna 
15:00 ZBP Jozef s rod. 
18:00 ZBP Mária 

23.9. streda 
sv. Pio  

z Pietrelciny 

6:30 ZBP Anna Grejtáková 
15:00 ZBP Viera 
18:00 + Ján, Alžbeta 

24.9. štvrtok  6:30 + Jaroslav 
15:00 ZBP Anja, Sonja, Jozef 
18:00 + Jozef, Slavomír, Milan 

25.9. piatok  6:30 ZBP Marta, pracovníci, dobrovoľníci 
a dobrodinci INSPM 

7:00 výročná farská poklona 
12:00 ukončenie poklony 
15:00 + Pavol, Margita 
18:00 + Vladislav Kajaty, 1. výr.  

26.9. sobota 6:30 ZBP Ladislav 
18:00 1. Za skoré víťazstvo NSPM  

2. + Michal (kňaz), Katarína, Michal 
27.9. nedeľa 

26. nedeľa 
v Cezročnom 

období 

7:00 ZBP Štefan 
8:00 ZBP Adrián a Iveta, 15. výr. manželstva 
9:30 Za farnosť 

11:00 ZBP Marián a Miroslava, 10. výr. 
manželstva 

18:00 ZBP Ludvik, Marcela, Martin 
 

28.9. pondelok 
sv. Václav 

6:30 + Tomáš, Paulína, Ladislav, Paulína 
15:00 + Jozef a Zdenko 
18:00 + Helena, Štefan, Zuzana, Jozef 

29.9. utorok 
sv. Michal, 

Gabriel, Rafael 

6:30 + František a Terézia 
15:00 ZBP Anna a Marián s rod. 
18:00 + Zlatica 

 

30.9. streda 
sv. Hieronym 

6:30 + Miroslav Vereš 
15:00 + Ján 
18:00 ZBP Albína  

 
 
 
 



ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK  

Do 15. septembra prebieha 11. ročník Zbierky školských pomôcok 
spojenej s výzvou na darovanie radosti malým školákom a mladým 
študentom. Ak vám vyrástlo dieťa zo školskej aktovky alebo máte doma 
zvyšné zošity, školské potreby či plnú zásuvku farbičiek, isto ich 
nevyhadzujte – môžete ich darovať. Nielen nové, ale aj použité, no stále 
funkčné školské pomôcky môžete odovzdať v niektorom zo zberných 
miest v Košiciach – napr. Centrum arcidiecéznej charity, Masarykova 
19, v čase od 8:00 do 15:00. Arcidiecézna charita Košice doručí 
vyzbierané pomôcky tým, ktorí to potrebujú. Viac informácii nájdete na 
webovej stránke www.charita–ke.sk. Kontaktné číslo: 0910 842 955. 
 

ČASOPIS REBRÍK PRE DETI 
Vydavateľstvo Don Bosco vydáva katolícky časopis Rebrík pre žiakov 
prvého stupňa ZŠ. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom 
raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný ako súčasť prípravy 
detí na prvé sväté prijímanie a tiež na vyplnenie voľného času v kruhu 
rodiny. Časopis si môžete pravidelne zakúpiť v predsieni kostola – 
nájdete ho na policiach pre tlačoviny – prípadne si ho môžete objednať 
priamo domov prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk 
alebo na čísle 0903 962 029. 

 
 
  

PROSME O BOŽIU POMOC A POŽEHNANIE 

 

Pane, ďakujeme ti za pomoc a ochranu počas prázdnin. 
Prosíme ťa, veď nás v školskom roku, do ktorého vstupujeme. 

Otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom, 
otvor nám srdcia a naplň nás Duchom Svätým, 

aby sme ťa s láskou počúvali a žili pre teba. 
Daj nám múdrosť, odvahu, 

aby sme žili na česť a chválu tvojho svätého mena. 
Pane, Ty si povedal, že kto Ťa vyzná pred ľuďmi, 

toho aj Ty vyznáš pred Nebeským Otcom. 
Prosíme Ťa o požehnanie pre žiakov a učiteľov v našich školách. 

Posilni všetkých vychovávateľov a katechétov, 
aby s láskou a trpezlivo odovzdávali vedomosti. 
Urob nás svetlom, ktoré bude medzi nimi svedčiť 

o Tvojej dobrote a láske. 
Amen. 

http://www.charita–ke.sk/

