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SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB  

Krsty, sobáše a pohreby sú dovolené za účasti 6 osôb. 
Sväté omše sa slávia na prijaté úmysly bez účasti veriacich. 

ŽIVÉ VYSIELANIE BOHOSLUŽIEB  

Živé vysielanie bohoslužieb z nášho kostola môžete sledovať každý deň 
prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice. 

SVÄTÉ OMŠE  

Sväté omše slávime každý deň na prijaté úmysly, ktoré sú zverejnené 
v tomto bulletine. Duchovne sa ich môžete zúčastniť prostredníctvom 
živého vysielania: 

❖ v nedeľu o 830 
❖ vo všedné dni (pondelok – sobota) o 1800    

ADORÁCIE A POBOŽNOSTI  
Prostredníctvom živého vysielania sa môžete s nami zjednotiť pri 
eucharistických poklonách v našom kostole: 

❖ každú stredu o 1900 eucharistická poklona v duchovnom 
spojení s mužmi zúčastnenými v programe Exodus 90 

❖ 4.2. vo štvrtok večer pred prvým piatkom o 2000 pri adorácii 
Hora Sancta 

❖ každú sobotu o 1700  adorácia spojená s modlitbou ruženca 
formou večeradla 

❖ 7.2. na prvú nedeľu o 9:30 pri zasväcujúcej pobožnosti 
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

❖ 14.2.-16.2. zmierne poklony po svätej omši 
 

ÚRADNÉ HODINY 
Farská kancelária je činná v pracovných dňoch od 1600 do 1700. 
Kontaktovať nás môžete e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk 
alebo telefonicky na čísle +421 55 799 42 57. 
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ĎAKUJEME, ŽE NEZABÚDATE NA KOSTOL 

Všetkých, ktorí v týchto dňoch bez možnosti zúčastniť sa bohoslužieb 
pamätáte na potreby kostola, vyjadrujeme vďačnosť a uistenie 
o modlitbe za dobrodincov chrámu. Fungovanie kostola môžete podporiť 
milodarom na č. účtu - IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574. 
 

POŽEHNANIE HROMNIČNÝCH SVIEC  

2. februára na sviatok Obetovania Pána požehnáme hromničné 
sviece, ktoré si po tomto sviatku budete môcť zakúpiť vo 
farskej kancelárii počas úradných hodín. 
 

STREDA – DEŇ SVÄTÉHO JOZEFA 

Streda je v tradícii latinskej 
Cirkvi dňom venovaným 
pamiatke sv. Jozefa. V rámci 
prežívania Roka sv. Jozefa 
bude v našom kostole po 
sviatku Obetovania Pána 2.2. 
až do sviatku sv. Jozefa 19.3. 

každú stredu pri večernej sv. omši pobožnosť venovaná 7 
bolestiam a 7 radostiam sv. Jozefa. Obetujeme ju za naše 
rodiny. Zároveň každú stredu po sv. omši je katechéza a adorácia 
v duchovnom spojení s mužmi zúčastnenými v programe Exodus 90.  
 

POBOŽNOSŤ K BOLESTIAM A RADOSTIAM SV. JOZEFA 
     3.2. Jozef zamýšľa prepustiť Máriu (Mt 1, 18-19) 
  Zvestovanie svätému Jozefovi (Mt 1, 20-21) 
   10.2. Narodenie Spasiteľa v chudobe (Lk 2, 6-7)  
  Narodenie Spasiteľa ľudstva (Lk 2, 10-12) 
   17.2. Ježišova obriezka (Lk 2, 21) 
  Sväté meno Ježiš ( Mt 1, 24-25) 
   24.2. Simeonovo proroctvo (Lk 2, 34-35) 
  Proroctvo spásy ľudstva (Lk 2, 29-33) 
     3.3. Útek do Egypta (Mt 2, 13-14) 
  Zvrhnutie modiel (Iz 19, 1) 
   10.3. Riskantný návrat z vyhnanstva (Mt 2, 19-22) 
  Rodinný život v Nazarete (Lk 2, 39-40) 
   17.3. Stratenie Ježiša v Jeruzaleme (Lk 2, 42-45) 
  Nájdenie Ježiša v chráme (Lk 2, 46-52) 
 
 



NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 
Tento rok pozývame manželov prežiť týždeň 
pred sviatkom sv. Valentína v znamení 
témy: Bezpečne v manželstve. Na 
internetovej stránke www.ntm.sk 
prídu aktivity Národného týždňa 
manželstva priamo do obývačiek 
manželských párov – od 7. do 14. 
februára tu každý deň nájdete nové 
podnety, ako pestovať v manželstve 
bezpečné prostredie a tiež upozornenia 
na to, čo pocit bezpečia vo vzťahu 
ohrozuje. Vybrali sme štyri oblasti, ktoré 
prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo 
bezpečným miestom: ZÁVÄZOK - PRIJATIE - PRIATEĽSTVO - 
ODPUSTENIE  a štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA - 
EGOIZMUS - NEÚCTA - NUDA. V rámci "NTM doma" si ich postupne 
predstavíme. Ku každej téme prinesieme zaujímavé video alebo tip na 
aktivitu vo dvojici pre strávenie spoločného času. Súčasťou NTM doma 
bude aj Večer pre dvoch v online verzii. Vopred nahratý program si budete 
môcť pozrieť na webe NTM v sobotu 13. februára.  
Manželstvo je ako plavba – nie vždy iba pokojnými vodami – do 
vysnívaného prístavu. Preto záchranné koleso je celkom príznačným 
vizuálnym zobrazením korešpondujúcim s témou jedenásteho ročníka 
NTM na Slovensku. Záchranné koleso symbolizuje pomoc v situácii, keď 
sa vzťah začne potápať. Je tu preto, aby bolo použité, keď je to potrebné. 
Môže tiež povzbudiť k opatrnosti počas spoločnej plavby. Vyjadruje, že 
manželstvo môže byť bezpečným miestom vo svete plnom 
nebezpečenstiev. 
 

POPOLCOVÁ STREDA 

17.2. sa Popolcovou stredou začne  
Pôstne obdobie. Je to deň pokánia,  
pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov.  
Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta 
najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu 
ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon pôstu 
zaväzuje všetkých plnoletých do 65. roku života. Zákon zdržiavania sa 
mäsitých pokrmov zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života.  
 

http://www.ntm.sk/


SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH 
11.2. na spomienku Panny Márie Lurdskej slávime každoročne svetový 
deň chorých ustanovený sv. Jánom Pavlom II. V tento deň vás pozývame 
k modlitbám obetovaným osobitne za chorých a trpiacich. Pamätajme na 
tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu. 
Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, ktoré sme zvykli sláviť pri 
príležitosti tohto dňa, budeme v tomto roku udeľovať inokedy.  

 

Z POSOLSTVA PÁPEŽA FRANTIŠKA  

Skúsenosť choroby nám umožňuje pocítiť našu vlastnú zraniteľnosť a 
zároveň našu prirodzenú potrebu druhého človeka. Umožňuje nám 
jasnejšie pocítiť, že sme stvorenia, ktoré sú závislé od Boha. Keď sme 
chorí, môže niekedy našu myseľ a srdce ovládnuť neistota a strach; 
cítime sa bezmocní, pretože naše zdravie nezávisí od našich schopností.  

Súčasná pandémia spôsobila, že 
sa ukázali mnohé nedostatky 
zdravotníckeho systému. 
Pandémia však zároveň 
vyzdvihla aj obetavosť a 
veľkodušnosť zdravotníkov, 
dobrovoľníkov, pomocného 
personálu,  kňazov, rehoľníkov a 
rehoľníčok, ktorí slúžia mnohým 
chorým a ich príbuzným.  

Blízkosť je vzácny balzam, ktorý je oporou a útechou trpiacich v ich 
chorobe. Ako kresťania prežívame blízkosť ako prejav lásky Ježiša Krista, 
milosrdného Samaritána, ktorý sa so súcitom približuje ku každému 
človeku zranenému hriechom. Spojení s ním skrze pôsobenie Ducha 
Svätého máme byť milosrdní ako Otec a milovať zvlášť chorých, slabých 
a trpiacich bratov a sestry. Túto blízkosť neprežívame len ako jednotlivci, 
ale aj ako spoločenstvo: bratská láska v Kristovi totiž vytvára 
spoločenstvo schopné uzdravovať, ktoré nikoho neopúšťa, ale zahŕňa a 
prijíma predovšetkým tých najzraniteľnejších bratov. Slúžiť znamená 
postarať sa o zraniteľných členov našich rodín, našej spoločnosti, nášho 
národa. Služba hľadí vždy bratovi do tváre, dotýka sa jeho tela, cíti jeho 
blízkosť a v niektorých prípadoch priam jeho „chorobu“ a usiluje sa mu 
pomôcť. Spoločnosť je tým humánnejšia, čím lepšie sa dokáže postarať o 
svojich zraniteľných a trpiacich bratov, o čo efektívnejšie to – oživovaná 
bratskou láskou –  dokáže robiť. Usilujme sa o tento cieľ a robme to tak, 
aby sa nik necítil sám, vylúčený a opustený. 



ÚMYSLY SV. OMŠÍ  –  FEBRUÁR 2021 
 

 
 

1.2. pondelok 
 

ZBP sr. Jana Pavla, Magdaléna, Terézia 
ZBP Tibor s rodinou 
Za spoločenstvo modlitbových skupín matiek 
ZBP Tomáš 

 

2.2. utorok 
Obetovanie  

Pána  

ZBP Lucia 
ZBP a dary Ducha Svätého pre rehoľné sestry 
Damiánu, Rafaelu a Teréziu 
ZBP Zuzana s rodinou 

 

3.2. streda 
sv. Blažej  

ZBP kňaz Roman 
ZBP Jaroslav Tkáč 
Za duše v očistci  

 
4.2. štvrtok 

 

Za kňazov, rehoľníkov a misionárov 
+ Mária Girgošková 
+ Veronika, Juraj 

 

5.2. piatok 
sv. Agáta 

Za členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
+ Ján Joščák 
+ Danuše Husovská, 1. výročie smrti 

 
 

6.2. sobota  

Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca  
Panny Márie 
ZBP Mária 
Za farnosť 

 

7.2. nedeľa 

5. nedeľa 
v Cezročnom 

období 

ZBP Aurel, Ladislav, Lukáš, Štefan 
Za ružencové bratstvo 
ZBP rod. Slivkova, Lengyelova, Szabova 
ZBP rod. Hozova, Juhásova, Urbančíkova, Jesseova, 
Kleinova, Compelova 

 
 

8.2. pondelok 
 

+ Ján 
ZBP Ján a Martin 
ZBP a poďakovanie Albína a Tomáš Belišoví, 
40. výročie manželstva 

 
9.2. utorok  

+ Vincent 
+ Jozef Šoltýs 
+ Helena, František 

 

10.2. streda 
sv. Školastika  

+ Vladimír 
+ členovia rodiny Novickej a Kandrovej 
+ Dušan 



11.2. štvrtok 
Panna Mária 

Lurdská 

ZBP Anna a Marián s rod. 
+ Ján, Mária 
+ Ján, Mária Kičkoví 

 
12.2. piatok  

ZBP Lýdia s rodinou 
+ Július Činčár 
+ kňaz Fedor, čl. z rodiny Joščákovej a Mačákovej 

 

13.2. sobota  
+ Zuzana, Mária, Zuzana, Anna, Mária 
+ Jaroslav, Viktor 
Za farnosť 

14.2. nedeľa 

6. nedeľa 
v Cezročnom 

období  

ZBP Martina, Samuel, Filip, Daniel 
ZBP rodina Leškova 
ZBP Liana, Martin, Daniel, Samuel 
ZBP rodina Žitňanová a Spišaková 

 
15.2. pondelok 

 

ZBP a uzdravenie Albín 
ZBP Eleonóra s rodinou 
+ Mária, Rudolf, Samuel, František 

 
16.2. utorok  

ZBP Marta a Tomáš 
+ Peter Sermeš  
+ Margita 

 

17.2. 
Popolcová streda  

+ Helena 
+ Alexander, Katarína, Imrich, Alžbeta 
+ Ján a Eva  

 
18.2. štvrtok 

 

+ Fedor, Viera, rod. Buvaličova 
+ Alžbeta 
+ Miroslav 

 
19.2. piatok 

 

ZBP a dary Ducha Svätého: Štefan Alan 
ZBP Štefan s rodinou 
ZBP rodina Vaľková 

 

20.2. sobota  
ZBP Andrej a Mária s rodinami 
ZBP rodina Márie 
Za farnosť 

 

21.2. nedeľa 

Prvá  
pôstna nedeľa 

ZBP Milan 70 r.  
ZBP Andrea a Magdaléna Mertová 
ZBP Martin s rodinou 
ZBP Ludvík, Marcela, Martin 

22.2. pondelok 
Katedra  

sv.apoštola Petra  

ZBP a dary D. S. Katarína Juhásová 
+ Barbara 
ZBP Agnesa 



 
 

23.2. utorok  

ZBP Emil s rodinou 
+ z rodiny Fedakovej, Fiľakovskej, Kolcunovej  
a Slivkovej 
ZBP Roman 

 
24.2. streda  

+ Mária a Mikuláš 
ZBP rodina Kollárova a Lobova 
+ Marcel, Mária 

 
 

25.2. štvrtok 
 

ZBP a dary Ducha Svätého: kňaz Aurel 
+ Vladislav Kajaty a  
+ z rodiny Horňákovej a Bodnárovej 
+ Ján, Anna Tkáčoví 

 
26.2. piatok  

+ Mária a Ladislav 
+ Alžbeta, Helena 
+ Milan 

 
27.2. sobota  

+ Ján Laki 
+ Agnesa 
Za farnosť 

 

28.2. nedeľa 

Druhá  
pôstna nedeľa  

ZBP a poďakovanie Július Cvik 89 r.  
ZBP Magdaléna 75 r., Ingrid 55 r. a Veronika 31 r. 
ZBP a poďakovanie Marián 75 r. 
ZBP a obrátenie Ľubomír 

 

Krížová cesta počas Pôstu je v piatok o 1715 a v nedeľu o 1500 
 

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI 
Streda, piatok a sobota po 1. pôstnej nedeli sú jarné kántrové dni (24., 26. 
a 27. február). Záväzný je 1 deň. Ich obsahom je činorodá láska k blížnym 
a príprava na pokánie. Modlime sa za dar lásky a odpustenie hriechov.  

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY VO FEBRUÁRI 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: Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich 
spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť. 
Úmysel našich biskupov: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala 
k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom. 



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. 


