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16. – 30. NOVEMBER 2020 
 

 

SVÄTÉ OMŠE  
▪ NEDEĽA  700   830   945  1100   1800 
▪ PONDELOK – PIATOK  630  1500  1800 
▪ SOBOTA   630  1800 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VYSIELANIE SV. OMŠÍ CEZ YOUTUBE 
Sväté omše vysielame prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť 
Svätej Rodiny Košice každú nedeľu o 8:30 hod.  

 
 

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                

MOŽNOSŤ SPOVEDE 

▪ PONDELOK – SOBOTA 
polhodinu pred omšou 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 
▪ PONDELOK – PIATOK  

          1530 – 1750  
 

000000 
POŽEHNANIE CHLEBA 

▪ 17.11. pri sv. omšiach na sviatok 
sv. Alžbety, patrónky mesta  

ÚRADNÉ HODINY 

▪ PONDELOK – PIATOK  
1600 – 1700 

 
 

VEČERADLO S P. MÁRIOU 

▪ SOBOTA 21.11.  630 
 

POŽEHNANIE  
ADVENTNÝCH VENCOV 

▪ 29.11. pri sv. omšiach na Prvú 
adventnú nedeľu 

ZBIERKA NA KOSTOL 

▪ nedeľa 22.11.2020   
▪ prevodom na účet farnosti 
▪ milodarom do pokladničiek 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
20.11. a 22.11. – skupina č. 8 
23.10. a 29.11. – skupina č. 1 

 

MODLITBA RUŽENCA 1715 
16.11. – 22.11.  8. ruža 
23.11. – 29.11.  1. ruža 

 

mailto:kancelaria@svrodina.sk


PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 

 

Každú nedeľu (od 1. októbra) posielame rodičom prvoprijímajúcich 
detí e-mailovou poštou rodinnú katechézu a pracovný list pre deti 
v rámci ich prípravy na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie. Deti 
prinášajú vyplnený pracovný list do školy na vyučovanie náboženstva 
a spolu so svojimi katechétkami absolvujú vedomostnú prípravu. 
Odporúčame rodičom, aby si deti vyplnené pracovné listy ukladali do 
jedného obalu alebo zakladača. Deti už majú poznať a ovládať:  

▪ Apoštolské vyznanie viery Verím v Boha,  
▪ Šesť hlavných právd,  
▪ Hlavné prikázanie,  
▪ Desatoro Božích prikázaní,  
▪ Pätoro cirkevných prikázaní.  

Povzbudzujeme vás k pravidelnej rodinnej 
modlitbe s deťmi a čítaniu biblických príbehov.    
 

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE 

 

Mladým, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovanie, vzhľadom na 
súčasnú epidemiologickú situáciu zasielame (od 1. novembra) 
informácie a materiály na prípravu e-mailovou poštou. 
 

OHLÁŠKY 

 

Sviatosť manželstva chcú v našom kostole 21. novembra prijať: 

Michal Hirka z Abranoviec 
a Patrícia Orosová z Dobšinej 

Štefan Kimák z Michaloviec 
a Bc. Lucia Sedláková z Furče 

 

Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke k uzavretiu sviatostného 
manželstva, nech to ohlási na farskom úrade. Snúbencov zverujeme do 
vašich modlitieb. 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY  
 

Evanjelizačný úmysel:  
Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh. 

 

Úmysel biskupov:  
Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom 
zjavenia pravého Boha. 
 



ZÁVÄZNÉ OPATRENIA PRE ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH 

 

Od 16.11.2020 zaväzujú účastníkov bohoslužieb tieto pravidlá: 

▪ vstup a pobyt v kostole len s rúškom – prekryté horné dýchacie cesty  

▪ pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky  

▪ dodržiavať respiračnú etiketu 

▪ dodržiavať 2 m odstupy 

▪ nepodávanie rúk 

▪ využiť sa môže polovica kapacity kostola 

iba na sedenie 

▪ šachovnicové sedenie: medzi obsadenými miestami ostane vždy 

jedno miesto voľné a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené 

miesto posunie o jedno do strany tak, aby ľudia nesedeli v rade za 

sebou (v prípade, žeby v lavici sedeli vedľa seba viacerí rodinní 

príslušníci spolu, lavica pred nimi i za nimi musí ostať prázdna) 

▪ z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky 

respiračného infekčného ochorenia  

▪ nepoužívanie otvorených nádob s vodou 

▪ dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov 

▪ dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania 

▪ rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej 

nemožnosti, čiže výnimka sa nevzťahuje na subjektívne dôvody 

jednotlivcov 

▪ bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi účastníkmi a 

to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo 

medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto voľné, pričom 

sekvencia obsadenia miest sa musí v radoch alternovať 

▪ v nedeľu je prvá svätá omša vyhradená pre seniorov 
 
 

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ   
 
 

 
16.11. pondelok 

 

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Agnesa s rod. 
+ Jozef, Anna, Ján, Anna, Jozef 
+ Ján, Anna Mikulkoví 

17.11. utorok 
sv. Alžbeta, 

patrónka Košíc 

6:30 
15:00 
18:00 

+ r. Bunčova, Hurtukova, Klecova, Runčákova 

ZBP r. Miklušova, Oliverova 
+ r. Foriškova, Kamenska 



 
18.11. streda  

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Terézia Eröšová 
+ Alžbeta 
+ Ján, Anna, Ján, Anna 

 
19.11. štvrtok  

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Anna Grejtáková 
+ Mária, Michal, Alžbeta, sr. Narcisa 
+ Mária 

 
20.11. piatok  

6:30 
15:00 
18:00 

+ Vojtech 
ZBP Katarína Gothardová a Danka 
ZBP Jozef s rod. 

 
21.11. sobota 

 

Obetovanie 
Panny Márie 

6:30 
 

15:00 
 

16:00 
 

18:00 

mariánske večeradlo pri rannej omši 
ZBP Anja, Sonja, Jozef 
sobášna omša za novomanželov 
Michal a Patrícia 
sobášna omša za novomanželov 
Štefan a Lucia 
ZBP kňaz Jozef 40 r. 

 
 

22.11. nedeľa 
 

 slávnosť  
Krista Kráľa 

7:00 
8:30 
9:45 

11:00 
18:00  

ZRNSPM  
za farnosť 
ZBP Štefan s rod. Marciova 
ZBP Nikolas a Henrieta 
ZBP a dary D.S. pre Sv. Otca, biskupov, 
kňazov, diakonov a za nové kňazské 
povolania 

 
23.11. pondelok 

 

6:30 
15:00 
18:00 

 + Ján 
+ Ján, Anna 
+ Endži 

24.11. utorok 
sv. Ondrej  

Dung-Lak a spol. 

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Emília 
ZBP a poďakovanie za 40 r. ž. Patrik 
ZBP Emília 

25.11. streda 
sv. Katarína 

Alexandrijská  

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Irena s rod. 
+ Katarína 
+ Vladislav Kajaty  

 
26.11. štvrtok 

 

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Mária s rod. 
+ Anna Kašpríková 
+ Vincent Kalafus, 1. výr. smrti 

 
27.11. piatok  

 

6:30 
15:00 
18:00 

+ Pavol, Helena, Mária 
ZBP Katarína, Dana (ž.) 
ZBP Mária Barnášová s manželom 



 

28.11. sobota 
6:30 

18:00 
+ Margita 
+ Júlia 

 
 

29.11. nedeľa 

 

1. adventná 
nedeľa 

7:00 
8:30 
9:45 

11:00 
18:00 

ZBP Anna a Marián s rod. a Ivana (ž.) 
Za obrátenie Mária, Zuzana, Roman 
+ Rozália 
ZBP a dary D. S. kňaz Štefan 
za farnosť 

 

30.11. pondelok 
Ondrej, apoštol  

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Andrej a Magdaléna 
ZBP Veronika s rod. Engl 
ZBP Ondrej Steranka 

 
 
 

ZASVÄTENIE ĽUDSKÉHO POKOLENIA NAJSVÄTEJŠIEMU 
SRDCU JEŽIŠOVMU NA SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA  

 

Kňaz: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne 
kľačiacich pred tvojím oltárom: 

Ľud:  Tvoji sme a tvoji chceme zostať. 
Kňaz: Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie 

spojiť, 
Ľud: každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje 

tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. 
Kňaz: Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali mnohí 

pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa, 
Ľud: zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu 

svätému Srdcu. 
Kňaz: Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, 
Ľud: ale aj márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili 

do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. 
Kňaz: Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a 

rozkolníctvo; 
Ľud: priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo 

jedno stádo a jeden pastier. 
Kňaz: Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom 

poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden 
hlas: 

Ľud: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a 
chvála naveky. 

Všetci:  Amen. 



ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH 

 
Tento rok za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covid-19, 
je možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená 
na celý mesiac november. Úkony a podmienky na ich získanie sú 
upravené tak, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Aby sa vyhlo 
zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané: 
 
a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za 

zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. 
do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto 
mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, 
nemusia nasledovať za sebou; 

 
b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky 

na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne 
navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v 
Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu 
nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci 
november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 
 

Starí, chorí a všetci, ktorí nemôžu vychádzať z domu, napríklad z 
dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase 
pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na 
posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne 
spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu 
s úmyslom splniť ako náhle to bude 
možné tri ďalšie zvyčajné podmienky 
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie a 
modlitba na úmysel Svätého Otca), pred 
obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej 
Panny Mária sa pomodlia zbožne 
modlitby za zosnulých, napríklad ranné 
chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, 
korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré 
sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného 
z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo 
vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy 
vlastného života. 



PRÍSNY PIATKOVÝ PÔST ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE 
 
 

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe 
nasledujúcich piatkov, vyhlásili naši biskupi pre celú Katolícku cirkev 
na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.  
 
Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia 
žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia 
takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, 
nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za 
deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. 
 
Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale 
každý, komu je to len trochu možné, nech sa nasledujúce piatky postí a 
tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo.  
 
Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj 
o ďalších prostriedkoch 
pokánia, do pozornosti 
všetkým dávame modlitbu a 
almužnu. Tieto dva spôsoby 
môžu využiť aj tí, pre ktorých 
zdravie by bolo neprimerané 
zachovávať prísny pôst.  
 
V týchto časoch, keď naši bratia 
a sestry žijúci na okraji 
spoločnosti majú ešte menšie 
možnosti zaobstarať si to, čo 
potrebujú pre život, nech teda 
veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä 
poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, 
aby najchudobnejší nezostali bez pomoci!  
 
Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu 
modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi: 
 

 



MODLITBA ZA SLOVENSKO  

 

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil,  
že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,  

splníš našu žiadosť. 
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, 

spôsobenými pandémiou 
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, 

o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, 
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia  

pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. 
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali,  
že sme chorí a ohrození nielen na tele,  

lež aj duchovne a morálne. 
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, 

stali sme sa sebeckými, bezohľadnými,  
dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. 

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc  
jas pravdy a lásky tvojho Ducha;  

daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť  
a posilňuj nás, aby sme sa k tomu  
aj úprimne a vytrvalo odhodlali. 

Predkladáme ti tieto naše prosby  
aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna,  

ktorú si nám dal za patrónku. 
S jej pomocou sa chceme stávať  

jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. 
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov,  

svätých Cyrila a Metoda,  
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  

Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu  
a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. 

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna,  
ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych  

a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.  
Amen. 


