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SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB  

▪ Krsty, sobáše a pohreby sú dovolené za účasti 6 osôb vrátane kňaza. 
▪ Sväté omše sa slávia na prijaté úmysly bez účasti veriacich. 
▪ Živé vysielanie bohoslužieb môžete sledovať prostredníctvom 

YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:  
O v nedeľu o 830 
O vo všedné dni (pondelok – sobota) o 1800    
O 6.1. na slávnosť Zjavenia Pána o 830    

 
 

VEČERADLO S P. MÁRIOU 

Adorácia spojená s modlitbou  
ruženca formou večeradla je  
v sobotu o 1700 

 
 
TROJKRÁĽOVÁ VODA  

 

Vzhľadom na opatrenia prijaté z dôvodu pandémie koronavírusu nie je 
možné používať otvorené nádoby so svätenou vodou, preto je v kostole 
pripravená požehnaná trojkráľová voda v uzavretých fľašiach, ktorú si 
po svätej omši na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára môžete z kostola 
prevziať do svojich domácností.  
 

FARSKÁ KANCELÁRIA 

V úradných záležitostiach nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. 
Osobnú návštevu kancelárie ohláste iba v nevyhnutných prípadoch 
v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00: 

telefón:          +421 55 799 42 57 
e-mail: kancelaria@svrodina.sk 

POŽEHNÁVANIE PRÍBYTKOV 

Požehnávanie bytov kňazmi sa v tomto 
roku nebude konať vo vianočnom čase. 
Ponúkame vám texty rodinnej liturgie 
na požehnanie domu na str. 2-3. 
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RODINNÁ LITURGIA POŽEHNANIA DOMU LAIKMI 
 
V mene + Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen. 
Pokoj nášmu domu – a všetkým, čo v ňom bývame. 
 
Z Panny–Matky sa zrodil Pán,   On nepohrdol jasľami,  
ktorého anjel zvestoval,              pokorne leží na sene;  
a v lone matky skrytý Ján               o trošku mlieka prosí ten,  
radosťou nad ním zaplesal.              čo živí všetko stvorenie.  
  
Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša (2, 1-12): 

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, 
prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na 
východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako 
zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa 
s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili 
svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

 
(Chvíľa ticha alebo krátky príhovor niektorého člena rodiny.) 
 

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme 
mu svoje prosby a volajme spolu: Posväť nás Pane. 
 
l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli 
stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha. 

Posväť nás Pane. 
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si 
v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a 
svedkami viery pre svoje deti. 

Posväť nás Pane. 
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby 
všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a 
svornosti a boli ti za všetko vďační. 

Posväť nás Pane. 
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a 
uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a 
otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych. 

Posväť nás Pane. 



5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do 
nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich 
spravodlivých v nebi. 

Posväť nás Pane. 
A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus: 
Otče náš, ktorý si na nebesiach... 
 
Dajme si znak pokoja. – Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. 
 
Modlitba požehnania: 
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si 
nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a 
daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš 
dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, 
aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, 
myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
 
Otec alebo matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, 
pričom povie: 
Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, 
nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. 
 
Na horné veraje dverí kriedou napíšeme:  

20 – C + M + B – 21 
 

Tento nápis na dverách znamená: Christus mansionem benedicat! 
V preklade: Kristus nech žehná náš príbytok! 
 
Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: 
Zdravas Mária... Pod tvoju ochranu... 
 
A poprosme aj svätého Jozefa:  
K tebe sa utiekame... (str. 5) 
 
Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na 
ňom a nech napĺňa všetkých nás.  
 
V mene + Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen. 

 



ROK SVÄTÉHO JOZEFA 

 

Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa, ktorý potrvá do 8. 
decembra 2021. Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským 
srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého 
Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri 
príležitosti Roka sv. Jozefa nás pápež František pozýva usilovať sa 
prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby sme za pomoci sv. 
Jozefa nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých súžení, ktoré postihujú 
súčasný svet. Svätý Otec udelil možnosť získania úplných odpustkov za 
bežných podmienok (spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. 
Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek 
hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa určeným spôsobom. 
Úplné odpustky sa udeľujú: 
O tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš; 
O  tým, ktorí sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden 

deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi; 
O tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný 

skutok milosrdenstva; 
O rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec; 
O tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa 
O každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor sv. 

Jozefa, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby 
práca všetkých bola dôstojná 

O veriacim, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť Litánie k sv. 
Jozefovi za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za 
úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu 
prenasledovania; 

O veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu 
alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. 
Jozef“; 

O osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a Jozefa a v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu, 
ktorá je v tradícii dňom zasväteným pamiatke sv. Jozefa; 

O seniorom, chorým, zomierajúcim a všetkým, ktorí nemajú možnosť 
vyjsť z domu a (s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné 
podmienky) doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú 
zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej 
smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života. 



MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI 

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach  
a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu.  

S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.  
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou,  

a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša,  
zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus,  

a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.  
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny,  
stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista,  

odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.  
Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca,  

v boji s mocnosťami temnosti;  
a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života,  

obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi  
a pred každým protivenstvom  

a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany,  
aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou  

mohli viesť svätý život, nábožne umrieť  
a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen. 

 

SLÁVENIE VEĽKEJ NOCI 

Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým 
on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname 
a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je 
posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, 
ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 4. apríla. V každú 
nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto 
veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej 
noci pramenia všetky sväté dni:  
o Začiatok Pôstneho obdobia – Popolcová streda – 17. februára, 
o Nanebovstúpenie Pána – 13. mája, 
o Zoslanie Ducha Svätého – 23. mája, 
o Prvá adventná nedeľa – 28. novembra. 

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri spomienke na 
všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú 
noc svojho Pána. 

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,  
Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. 



PREHĽAD HOSPODÁRENIA VO FARNOSTI 

 

FINANČNÝ PREHĽAD PRÍJMOV  
zostatok k 1.1.2020        89.866,02  

zvonček           37.307,68  

zbierky, dary, perníky        28.387,43  

nájomné Zupkova          4.329,84  

iné príjmy            2.084,44  

Príjmy spolu                161.975,41 

 

FINANČNÝ PREHĽAD VÝDAJOV  
Kostol             9.790,92  

z toho: bežné opravy, nákupy, údržby a iné     2.740,04  

Energie             7.050,88  

z toho: elektrina kostol         1.885,56  

elektrina pastoračné centrum          693,00  

plyn            3.946,06  

voda              526,26  

Fara                   10.368,94  

z toho: bežné opravy, nákupy, údržby a iné      4.037,78  

vybavenie  fary         2.377,82  

Energie             3.953,34  

z toho:   elektrina           1.068,72  

plyn            1.973,04 

voda              893,58  

Daň z nehnuteľnosti                   1.275,00  

Kancelárske prevádzkové náklady       1.260,57 

Ostatné výdavky           7.271,17               

Bohoslužobné a liturgické pomôcky        2.022,6 

Príspevky do fondov          1.546,01 

Výdaje spolu          33.535,21 

 

ZOSTATOK k 30.12.2020              128.440,20 

 



ZBIERKY A DARY V ROKU 2019 
január               1.125,00  
február                    60,00  
marec                      153,00  
apríl                3.651,43  
máj                 4.073,00  
jún                 1.942,00  
júl                1.518,00  
august                3.026,00  
september               2.082,00  
október                   730,00  
november               4.246,00  
december               4.416,00 
 

PERNÍKY 
Veľkonočné                 2.810,00  
Vianočné                 5.500,00  
 

 ZBIERKY ODOSLANÉ Z FARNOSTI  
Prešov – Mukačevská       3.635,00 
Charita I. a II.                   1.575,00 
Dobročinné diela sv. Petra         200,00  
Rádio Lumen             540,00 
Katechetický fond            355,41 
Podporný fond             685,00 
Boží hrob              530,00 
Masmédiá             475,00 
Kňazský seminár            350,00 
Jasličky              319,00 
Pastorácia mládeže           385,00 
Fond na ochranu majetku          468,1 
Odoslané zbierky spolu:        9.517,51 

 

 

Nech Boh, štedrý darca všetkých darov,  

bohato odmení a požehná všetkých dobrodincov! 

Vďaka za Vašu podporu farnosti a kostola počas celého roka! 

 

IBAN:   SK06 0900 0000 0050 3478 5574 



ÚMYSLY DEVIATNIKA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU 
JEŽIŠOVMU V ROKU 2021  
 

1. Za Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, za zachovanie hlbokej úcty 
k Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie a za zasväcovanie sa týmto milujúcim srdciam. 

2. Za odprosenie urážok, nevďačnosti a ľahostajnosti, ktorých sa 
dostáva Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie od nás i od celého sveta. 

3. Za verejných činiteľov, štátnych a cirkevných na Slovensku, aby 
zodpovedne vykonávali svoje poslanie pre dobro všetkých ľudí 
a v súlade s Božími zákonmi. 

4. Za posvätenie rodín, za ich upevnenie vo viere v Boha, vo vzájomnej 
láske, praktizujúc spoločnú modlitbu v rodinách a odovzdávanie 
viery svojim deťom. 

5. Za milosť uvedomenia si osobitnej potreby konať pravé pokánie v 
tomto čase pandémie koronavírusu prosiac Trojjediného Boha, aby 
zmiloval nad celým ľudstvom. 

6. Za pokoj a mier vo svete. 
 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY V JANUÁRI 2021 

 

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:       

Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných 
náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení. 

 

Úmysel našich biskupov:  

Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky  
chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu. 

 

ŠTATISTIKA ZA ROK 2020 
• KRSTY sviatosťou krstu sa do farskej rodiny včlenilo 95 detí  
• SOBÁŠE  sviatosť manželstva si vyslúžilo 18 párov 
• POHREBY do večnosti sme vyprevadili 49 zosnulých 



ÚMYSLY SV. OMŠÍ 
 

 

1.1. piatok 
Slávnosť 

Panny Márie 
Bohorodičky 

 
 
 

11:00 
 

Za farnosť 
ZBP r. Liškova 
ZBP a uzdravenie Laury a Timey 
Za členov BBSJ 
+ Ján 

 
 

2.1. sobota  

 
 

18:00 

ZBP  Alexandra, Adela, Samuel 
Za skoré víťazstvo NSPM 
+ Pavlína Ruščinová 
+ Milan Pavlík 

 
3.1. nedeľa 

Druhá nedeľa 
po Narodení 

Pána  

 
 
 

8:30  

ZBP Ján 40 r. ž. a Silvia 
Za ružencové bratstvo 
ZBP rod. Belišova 
ZBP Ján, Anna 
Za farnosť 
pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu 

 
4.1. pondelok 

 
18:00 

+ Anna a Ján 
ZBP Anna Grejtáková 
Za spoločenstvo modlitbových skupín matiek 

 
 

5.1. utorok  

 
 

18:00 
+ Jolana Péterová 
+ Anna, Michal, Mária, Ján 
Na úmysel darcu 

 
 
 

6.1. streda 
Zjavenie Pána  

 
 

8:30 
 

ZBP Michal s rod. 
ZBP Žofia Gonosová 
ZBP Andrea s rod. Tomuskova 
ZBP Ondrej s rod. 
za farnosť 
požehnanie trojkráľovej vody 

 
7.1. štvrtok  

 
18:00 

+ Magdaléna 
+ Michal, Anna, Milan, Marta 
Za kňazov, rehoľníkov, misionárov 

 
8.1. piatok  

 
18:00 

+ Július Činčár 
ZBP Katarína Gothardová 
+ Eduard, Helena, Ján 

 
9.1. sobota  

 
 

18:00 

ZBP, pomoc a ochranu Zuzana a Darina s rod. 

+ Emília Kacianová 

ZBP Marek Butala 



 
10.1. nedeľa 

Krst  
Krista Pána  

 
 

8:30 
 

ZBP Kristína Klimová 60 r. 
ZBP Norbert s rod. 
ZBP r. Spacaiová 
ZBP Martin s rod. 
Za farnosť 

 
11.1. pondelok 

 

 
18:00 

ZBP Anna a Marián s rod. 
+ Darina 
+ z rod. Reviľáková 

 
12.1. utorok  

 
18:00 

ZBP Aurel, Ladislav, Lukáš, Štefan 
+ Imrich, Emília 
ZBP Albína  

 
13.1. streda  

 
18:00 

+ Ján 
+ Mária, Štefan, Vincent 
+ Endži 

 
14.1. štvrtok  

 
18:00 

+ Mária Girgošková 
+ Ladislav, Veronika 
+ Pavol Onofer 

 
15.1. piatok  

 
18:00 

Za duše v očistci 
ZBP Róbert 
Belo Spišák 

 

16.1. sobota  

 

18:00 
ZBP Anja, Sonja, Barbora, Jozef 
+ Veronika 

 
 

17.1. nedeľa 

Druhá nedeľa 
v Cezročnom 

období  

 
 
 

8:30  

Za farnosť 
ZBP Kristína 50 r.  
za Združenie rodín Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie  
ZBP a poďakovanie Jozef a Alžbeta s rod. 
40. výr. manželstva 
ZBP a šťastný pôrod pre Danku 

 
18.1. pondelok 

 

 
18:00 

+ Igor 
+ Alžbeta 
ZBP Helena 60 r. 

 
19.1. utorok  

 
18:00 

+ Igor 
+ Anna Kašpríková 
+ Juraj, Alžbeta, Juraj 

 
20.1. streda  

 
18:00 

ZBP Martin a Mária s rod. 
+ z rod. Balintova, Kocaiova 
+ Juraj  



 

21.1. štvrtok 
Sv. Agnesa 

 
18:00 

+ Vincent, Marián 
+ Rozália, Juraj, Božena, Miroslav Lipták 
ZBP Radoslav 30 r.  

 
22.1. piatok 

 

 
18:00 

ZBP Monika 
ZBP Alžbeta s rod. 
ZBP František 70 r.  

 

23.1. sobota  

 

18:00 
+ Fedor, Viera, rod. Myjavcova 
+ Michal Kuzma 

24.1. nedeľa 

Tretia nedeľa 
v Cezročnom 

období 

 
 

8:30  

+ Ján, 1. výr.  
ZBP Peter, Samuel, Jakub 
ZBP Daniel 
ZBP Jozef s rod. a poďakovanie za 65 r. 
Za farnosť 

25.1. pondelok 
Obrátenie  
sv. Pavla 

 
18:00  

+ Mária, 1. výr.  
+ Vladislav Kajaty 
+ Ján a Alžbeta Harbuľákoví 

26.1. utorok 
Sv. Timotej 

a Títus  

 
18:00 

ZBP Martin a Mária s rod. 
+ Helena, Ladislav 
+ Mária, Ján, Pavlína, Štefan 

 
 

27.1. streda  

 
18:00 

+ Mária Kalafusová 
+ Jozef, Mária Rokytoví 
+ Alžbeta, Pavol, František 

28.1. štvrtok 
sv. Tomáš 
Akvinský 

 
18:00 

+ Peter a Irena 
+ Štefan, Mária, Marek 
+ Imrich 

 
29.1. piatok  

 
18:00 

+ Štefan a Cyril 
ZBP Simony a počatého dieťaťa 
+ František, Alžbeta, Anton, František 

 
30.1. sobota  

 
18:00 

ZBP Norbert a Lucia 
ZBP Mária, poďakovanie za všetky milosti 

 

31.1. nedeľa 

Štvrtá nedeľa 
v Cezročnom 

období  

 
 

8:30  

Za farnosť 
ZBP Maxim 
ZBP Roman a Monika s rod. 
ZBP rod. Strakova 
Za dar viery: Martin, Monika a František 

Prosíme vás o zodpovedný prístup k ochrane zdravia 

a rešpektovanie všetkých obmedzení majúc na zreteli úctu k životu. 



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. 


