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SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB  

Krsty, sobáše a pohreby sú dovolené za účasti 6 osôb. Do počtu 6 sa pri 
týchto obradoch nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom 
povolania. Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné i pre exteriér rovnako 
ako pre interiér, súčasná kritická situácia nedovoľuje vytváranie väčších 
skupiniek. Sväté omše sa naďalej slávia bez účasti veriacich.  

 

ŽIVÉ VYSIELANIE  

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 zverejnené v bulletine. 
Duchovne sa ich môžete zúčastniť prostredníctvom živého vysielania: 
v nedeľu o 830 a 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 
❖ 4.3. vo štvrtok večer pred prvým piatkom o 2000 pri adorácii Hora 

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

večeradla 
❖ 7.3. na prvú nedeľu po krížovej ceste pri zasväcujúcej pobožnosti 

k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
❖ v pondelky po večernej sv. omši pri spoločných vešperách 

 

ÚRADNÉ HODINY 
Farská kancelária je otvorená v pracovné dni od 1600 do 1700 hod. 
Kontaktovať nás môžete e-mailom na adrese kancelaria@svrodina.sk 
alebo telefonicky na čísle +421557994257. 
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KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI 

Vzhľadom na vážnu pandemickú situáciu na Slovensku a aktuálne platné 
obmedzenia, ktoré neumožňujú verejné zhromaždenia, pozývame rodiny 
prvoprijímajúcich detí k nedeľným katechézam pre prvoprijímajúce deti, 
ktoré prebiehajú v živom vysielaní prostredníctvom YouTube na kanáli 
Farnosť Svätej Rodiny Košice každú nedeľu po skončení svätej omše, tzn. 
o 9:30 hod. Bližšie informácie nájdu rodičia vo svojich e-mailových 
schránkach. 
 

ĎAKUJEME ZA PODPORU KOSTOLA 

Všetkým, ktorí v týchto dňoch nemožnosti 
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. 
  

PONUKA VEĽKONOČNÝCH SVIEC  

Vo farskej kancelárii máme pre vás v ponuke 
veľkonočné sviece – paškáliky – na rodinné 
slávenie Veľkej noci, ktoré môžete použiť pri 
domácej liturgii a obnove krstných sľubov.  
   

PONUKA SVÄTOJOZEFSKÝCH SVIEC  

V rámci prebiehajúceho Roka sv. 
Jozefa máme pre vás vo farskej 
kancelárii v ponuke sväto-
jozefské sviece, ktoré využijete 
doma pri modlitbách a rodinných 
pobožnostiach k sv. Jozefovi. 
 

STREDA – DEŇ SVÄTÉHO JOZEFA 

Streda je v cirkevnej tradícii venovaná pamiatke sv. 
Jozefa. V rámci prežívania Roka sv. Jozefa je v našom 
kostole každú stredu pri večernej sv. omši pobožnosť 
k sv. Jozefovi. Obetujeme ju za našu farnosť a rodiny. 
Zároveň každú stredu po sv. omši je katechéza o modlitbe 
a adorácia v duchovnom spojení s mužmi zúčastnenými 
v programe Exodus 90.  

 

 



ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ  
MAREC 2021 

 
 

1.3. pondelok 
 

ZBP Mária L. 
ZBP Pavol, Kristína, Alžbeta, Anastázia 
Za spoločenstvo modlitby matiek 

 
2.3. utorok  

ZBP Martin a Mária s rodinami 
ZBP Albín, Marta, Tatiana 
+ Anna a Štefan 

 
 

3.3. streda  

ZBP Renáta, Jozef, Lucia; 
ZBP arcibiskup Alojz Tkáč 
ZBP a obrátenie – Edita 
+ Ján 

 
4.3. štvrtok 

 

Za kňazov, rehoľníkov, misionárov 
Poďakovanie za šťastný pôrod Anny 
+ Mária a Jozef 

 
5.3. piatok  

 

ZBP Mária Lešková 
+ Štefan, Zuzana, Andrej 
Za členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 
6.3. sobota  

Za skoré víťazstvo NSPM 
+ Fedor, Viera, rod. Myjavcova 
Za farnosť 

 

7.3. nedeľa 

Tretia  
pôstna nedeľa 

Za členov ružencového bratstva 
ZBP Cecília s rod. 
ZBP Martin s rod. 
ZBP r. Cvengrošova, Miškova 

 
8.3. pondelok 

 

ZBP Tibor s rod. 
+ Edita, Mikuláš 
ZBP Anna a  Marián s rod. 

 
9. 3. utorok  

+ Ružena a Pavol 
ZBP a uzdravenie Dušan 
+ Margita, Štefan, Ľudmila 

 
10.3. streda  

ZBP Bartolomej, Bruno, Mária 
ZBP Zuzana a poďakovanie za 39 r.  
+ Anna 

 
11.3. štvrtok  

ZBP Aurel, Ladislav, Lukáš, Štefan 
ZBP rod. Františka a Valérie 
+ Mária, Andrej, Daniel 



 
12.3. piatok  

ZBP Jozef a Ľudmila 
+ Helena, Ján, Katarína 
+ Endži 

 
13.3. sobota  

+ kňaz Ján, Terézia, Anna, Ján 
+ Terézia 
Za farnosť 

 

14.3. nedeľa 

Štvrtá  
pôstna nedeľa 

ZBP Veronika s rod. 
ZBP Tibor a Emília 
ZBP Martina a Adriana s rod. 
ZBP Martin, Adriana, Mária a Martina 

 
15.3. pondelok 

 

+ Helena, Mária 
+ Mária, Ján, Margita, Juraj 
+ Andrej, Žofia, Anton, Helena, Peter 

 
16.3. utorok 

 

+ Albert, Jaroslav, Juraj 
+ Peter Sermeš 
+ Eduard 3. výr. 

 
17.3. streda 

 

+ Ladislav, Pavlína 
+ Jozef, Irena, Jozef, Vladimír 
+ Darina 

 
18.3. štvrtok 

 

+ členov Bohuznámej rodiny 
+ Alžbeta 
+ Jozef Cinkanič 

19.3. piatok 
Slávnosť 

svätého Jozefa 

+ Jozef, Štefan, Michal, Peter 
ZBP Jozef 
ZBP Tomáš s rod., Roman s rod., Jozef 

 
20.3. sobota 

+ Vincent, Marián 
Za farnosť 
ZBP Ján s rod. 

 

21.3.  
Piata 

pôstna nedeľa 

ZBP Jozef, Slavomír, Štefan 
Za krstné a birmovné deti Anny  
ZBP Martin s rod. Tomusko 
ZBP Martin a Santina 

 
22.3. pondelok 

 

 ZBP v rodine Jozef Timuľak 
+ Štefan, Anna 
+ Jozef Harbuľák 

 
23.3. utorok 

 

ZBP Anna a Júlia   
+ Imrich, Verona, Michal, Jaroslav  
ZBP Oliver, Zachariáš a jeho rodičia 



 
 

24.3. streda 
 

+ z rod. Molkova, Červenkova,  
   Margita, Mariana, Július, Stanislav, Peter 
ZBP Sarah 
+ z rod. Márie  

 

25.3. štvrtok 
Zvestovanie 

Pána 

ZBP a Božiu pomoc pre Štefana a Magdalénu 
ZBP a dary D. S. rod. Tóthova a Ascher 
ZBP manželov Simona a Gabriel  
a šťastný pôrod dieťaťa 

 
26.3. piatok  

 

+ Veronika, Mária 
+ Mikuláš a Vladislav Kajaty 
ZBP Mária 

 
27.3. sobota 

 

+ Mária 
+ Imrich 
Za farnosť 

 
28.3.  

Kvetná nedeľa 

ZBP Jozefína 
ZBP Dominik a jeho rodičia  
ZBP rod. Kočanova a Szappanosova 
ZBP Marek 30 r.  

 
29.3. pondelok 

 

+ Ján, Božena, + z rod. Bunčova, Hurtukova 
+ Veronika, Juraj, Alžbeta 
+ Elena a Ján Perháčovi 

 
30. 3. utorok 

 

ZBP Štefan Rozman 
+ Ján Joščák 
+ Milan 

 
 

31.3. streda 
 

ZBP Františka, Július, Kevin,  
Júlia s rod., Róbert s rod.  
+ Boleslav, Branislav, Sabína 
+ Jozef, Agnesa, Jarmila 

 

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

ZBIERKA NA PODPORU KOSTOLA 

V poslednú nedeľu mesiaca – 28. februára a 28. marca – je mesačná 
zbierka na podporu kostola. 

Boh, štedrý darca všetkých darov, nech odmení všetkých milodarcov,  
ktorí pamätajú i v týchto neľahkých dňoch  

na zabezpečenie chodu farnosti a údržbu chrámu.  
Číslo farského účtu je  

IBAN:  SK06 0900 0000 0050 3478 5574 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY V MARCI 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 sme s obnovenou 
hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme 
v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo. 
Úmysel našich biskupov: Aby boli počaté deti 
prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny 
dostávali potrebnú pomoc. 
 
 

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. 


