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APRÍL 2021 

 

 

SVÄTÉ OMŠE A VEĽKONOČNÉ OBRADY 

Sväté omše a obrady Veľkej noci budeme sláviť bez fyzickej účasti 
veriacich. Prostredníctvom služby YouTube sa prihláste na odber 
kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice, aby sme vytvorili farské 
spoločenstvo pri ich slávení. 

ZELENÝ ŠTVRTOK 

18:00 svätá omša na Pamiatku Pánovej večere 
VEĽKÝ PIATOK 

16:30 obrady utrpenia a smrti Pána – 19:30 krížová cesta 
BIELA SOBOTA 

8:30 ranné chvály s posvätným čítaním – 19:30 
veľkonočná vigília 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA A VEĽKONOČNÝ PONDELOK 

8:30 svätá omša 
OMŠE POČAS VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA 

pracovné dni o 18:00 – sobota a nedeľa o 8:30 

MARIÁNSKE VEČERADLO 

sobota o 7:30 

SPIEVANÉ VEŠPERY 

vo veľkonočnej oktáve po večernej omši 

POBOŽNOSŤ K SVÄTÉMU JOZEFOVI 

 streda o 18:00 

KATECHÉZA PRE DOSPELÝCH 

 streda po večernej svätej omši 

EUCHARISTICKÁ POKLONA 

streda po katechéze pre dospelých 

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI 

nedeľa o 9:30 

mailto:kancelaria@svrodina.sk


TEXTY DOMÁCEJ LITURGIE 

Texty domácej bohoslužby na slávenie veľkonočného trojdnia nájdete 
na www.svrodina.sk – verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, ani 
farské stretnutia sa v tomto čase nekonajú. Veriaci sú dišpenzovaní od 
povinnej účasti na nedeľnej omši.  

 

OTVORENIE KOSTOLA NA MODLITBU 
Hlavný vchod do kostola je na súkromnú modlitbu 
otvorený každý deň od 10:00 do 16:00 bez toho, aby sa 
organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony, s 
podmienkou, že sa naraz nezhromaždí viac osôb. 

 

PRIJATIE SVIATOSTÍ  
Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o individuálnu 
duchovnú a pastoračnú službu, ktorú je možné vykonať: 

• len ak zúčastňujúca sa osoba je zdravá a bez nariadených 
karanténnych opatrení, 

• na základe vopred (emailom alebo telefonicky) dohodnutého 
termínu duchovnej služby,  

• za dodržania protiepidemických opatrení, 
• pri spovedi dodržiavame 2 m odstup od spovedníka nie tvárou ale 

bokom otočený k spovedníkovi, 
• nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb 

(výnimkou je asistencia osoby fyzicky odkázanej na pomoc iných). 
 

DOKONALÁ ĽÚTOSŤ 
Keďže je teraz nemožné všetkým vyspovedať sa, vzbuďme si úkon 
dokonalej ľútosti. Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému 
nadovšetko, odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie 
smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k 
sviatostnej spovedi, len čo to bude možné. V rámci pokánia si po 
dôkladnom spytovaní svedomia vzbuďme dokonalú ľútosť 
a s modlitbou o odpustenie hriechov prežime polhodinu venovanú 
čítaniu Božieho slova alebo modlitbe krížovej cesty, či ruženca. 

 

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV 
Požehnanie veľkonočných jedál sa vzhľadom na súčasné hygienické 
opatrenia nekoná tradičným spôsobom. Vykoná ho niektorý člen 
rodiny pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Text nájdete 
na www.svrodina.sk v prílohe Rodinná liturgia na Veľkonočné trojdnie.  

http://www.svrodina.sk/


FARSKÁ KANCELÁRIA 

Na vybavenie svojich žiadostí nás kontaktujte e-mailom na adrese 
kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle 055/7994257 
v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00. Pri príchode sa ohláste 
zvonením na zvonček s nápisom KANCELÁRIA. Povinnosťou je mať 
ochranné rúško a negatívny test na Covid-19. 

 

ÚPLNÉ ODPUSTKY POČAS PANDÉMIE 

Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným 
koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na 
svete, ktorí sa za nich modlia. Tí najviac ohrození môžu  plnomocné 
odpustky už po modlitbe Verím v Boha, Otče náš a Zdravas´ v spojení s 
túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako 
to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým 
lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a 
rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o 
chorých na Covid-19. 
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: 
čítanie Svätého písma aspoň polhodinu, modlitbu ruženca, Krížovú 
cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie 
epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.  
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej 
blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých 
a prijať Eucharistiu – v tomto prípade sa odporúča uctiť si 
Ukrižovaného Ježiša, či kríž. 

 

PRÍPRAVA NA PRIJATIE SVIATOSTÍ 
Krst a sobáš možno sláviť s podmienkou obmedzenia účasti iba na 
bezprostrednú rodinu. V prípade viacerých krstov v ten istý deň sa 
každý krst koná v inom čase a vždy s novou vodou. 
Snúbenci, ktorí si chcú naplánovať termín sobáša, nech kontaktujú 
farskú kanceláriu telefonicky alebo e-mailom. Sobášnu prípravu 
s prihlásenými pármi organizujeme individuálne. 

Prvé sväté prijímanie a birmovanie sa odkladajú na neurčito. Termíny 
budeme môcť plánovať až po skončení obmedzení v dôsledku 
pandémie. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si s nimi doma 
opakovali poznatky o viere, prikázaniach  a sviatostiach podľa katechéz 
vysielaných online prostredníctvom YouTube každú nedeľu o 9:30 hod. 
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PODPORTE KOSTOL A FUNGOVANIE FARNOSTI 

Farnosti ostali v čase pandémie bez príjmov. Keďže kostol je aj v tomto 
období po celý čas v užívaní a slávia sa v ňom bohoslužby, hoci 
neverejným spôsobom, prosíme vás o pomoc a podporu. Nakoľko 
počas vírusovej pandémie nie je možné organizovať finančné  zbierky 
pri bohoslužbách, svoje milodary na kostol môžete poukázať bankovým 
prevodom na účet farnosti:  IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574                        
BIC: GIBASKBX               Pán nech odmení štedrosť všetkých dobrodincov! 

Vo farskej kancelárii máme pre vás v ponuke knihy, ružence, tričká, tašky, 
čajové hrnčeky s vyobrazením Svätej rodiny v našom kostole a rôzne 
devocionálie, ktorých zakúpením podporíte farnosť a fungovanie kostola.  

 

POUKÁZANIE 2% DANE 

Občianske združenie Rodičovské združenie sv. Bernadety, ktoré je 
v našej farnosti činné pri Cirkevnej materskej škole sv. Bernadety, sa 
uchádza o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov. Tlačivá nájdete 
na webovej stránke www.svrodina.sk alebo v kostole pri časopisoch. 

Údaje o prijímateľovi: 
IČO:        42105757  Právna forma: Občianske združenie 
Názov:   Rodičovské združenie sv. Bernadety  
Ulica:   Krosnianska   Číslo: 6 
PSČ:        040 22   Obec:  Košice – Dargovských hrdinov 
 

ZÁPIS DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY SV. BERNADETY 

Podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
pre školský rok 2021/2022 v Cirkevnej materskej škole sv. Bernadety, 
Krosnianska 6, 04022 Košice, bude možné aj bez osobnej prítomnosti 
zákonných zástupcov elektronickou formou – e-mailom na: 
mskrosnianska6@gmail.com – alebo osobne v riaditeľni CMŠ alebo 
na dolnom školskom dvore v termíne 20. – 22. apríla 2021: 

20.4.2021 (utorok) a 21.4.2021 (streda) od 8:00 do 13:00 hod. 
22.4.2021 (štvrtok) od 13:00 do 17:00 hod. 

Na povinné predprimárne vzdelávanie detí od 5 rokov neplatí 
spádovosť a môžu sa oň uchádzať rodičia, ktorí majú záujem o výchovu 
dieťaťa v katolíckom duchu. Všetky podané žiadosti podané 
elektronicky budú spätne potvrdené riaditeľkou školy. 
 
 

http://www.svrodina.sk/


ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ  –  APRÍL 2021 
1.4. 

Zelený štvrtok 

 

18:00 
za kňazov, rehoľníkov, misionárov 
ZBP Viera Onderková 

2.4.  
Veľký piatok  

16:30 obrady utrpenia a smrti Pána 
19.30 krížová cesta 

3.4.  
Biela sobota 

ZBIERKA NA SV. ZEM  

8:30 ranné chvály s posvätným čítaním 
19:30 veľkonočná vigília 

ZBP Anna a jej rodina 
 

4.4.  
Veľkonočná 

nedeľa 

 
 

8:30 
  

Za členov ružencového bratstva 
ZBP Anna 70 r. ž. 
ZBP Martin s rod. 
ZBP Alexander a Eva Péteroví 
za farnosť 

5.4.  
Veľkonočný 

pondelok 
 

 
 

8:30  

ZBP Aurel, Ladislav, Lukáš, Štefan 
ZBP Martin s rod. 
ZBP Tomáš, Lucia, Matúš, Lukáš 
za spoločenstvo modlitby matiek 

6. 4.  
Veľkonočný 

utorok  

 
18:00 

ZBP a dary D. S. pre bezdomovcov 
+ Margita, Štefan, Štefan, Ján, Jozef, Jozef 
+ z rod. Miklošovej  a Sinaiovej 

7.4.  
Veľkonočná 

streda  

 
18:00 

ZBP rod. Kelbelova a Urbančíkova 
ZBP a obrátenie Dušan 
ZBP Monika 

8.4.  
Veľkonočný 

štvrtok  

 
18:00 

+ Jolana 
ZBP Miško 
+ z rod. Bodnárova, Kemény 

9.4.  
Veľkonočný 

piatok  

 
18:00 

+ Alžbeta, Juraj, Alžbeta, Štefan 
ZBP Martina  
+ Ján, Helena Lokšoví 

10.4.  
Veľkonočná  

sobota  

 
8:30 

za sl. národ a ochranu pred ťaž. chorobou 
ZBP Daniel 
za farnosť 

 
11.4. 

 Nedeľa 
Božieho 

milosrdenstva 

 
 

 
8:30 

 

ZBP Milan a Mária 
ZBP Milan a Monika s rod. 
ZBP a obrátenie Imrich, Ján, Ivana, 
Rastislav, Pavlína 
ZBP Ladislav, Marta, Matej, Ladislav, 
Ľudmilka 



 

12.4.  
pondelok 

 
18:00 

+ Anna Kuzmová 
+ Cyril, 3. výr.  
+ Daniel, Mária, Ondrej 

 

13.4.  
utorok 

 
18:00 

Za členov BBSJ 
+ Margita Kovalčíková 
+ Zita 

 

14.4.  
streda 

 
 

18:00 

ZBP a poďakovanie Mária 
+ Peter Sermeš 
+ z rod. Štibríkova, Tóthova 
+ Július a Emília Kolesároví 

 

15.4.  
štvrtok 

 
18:00 

ZBP Františka, Ľudovít, Dominik, Melánia 
+ Margita Kovalčíková 
ZBP Alena s rod. 

 
16.4.  

piatok 
 

 
 

18:00 

+ Anna, Gabriela, Ladislav, Magdaléna 
+ Peter Sermeš 
ZBP pre deti, rodičov a zamestnancov 
CMŠ sv. Bernadety 

17.4.  
sobota 

 
8:30 

+ Alžbeta, Imrich 
ZBP Danka s rod. 
Za farnosť 

18.4.  
Tretia 

veľkonočná 
nedeľa 

ZBIERKA NA KOSTOL 

 
 

8:30 
 

ZBP Margita – poďakovanie za 90 r. 
Za požehnanie pre CMŠ sv. Bernadety  
ZBP Katarína a Juraj 30. výr. manželstva 
ZBP a dary Ducha Svätého pre kňazov vo 
farnosti: Aurel, Lukáš, Štefan, Ladislav 

 

19.4.  
pondelok 

 
18:00 

 + Anna Klimová 
+ Alžbeta 
+ členovia rod. Libiakovej 

 

20.4. 
 utorok 

 
18:00 

+ Ján, Božena, Ján, Helena, Mária   
ZBP Ľudmila  
+ Paulína, Tomáš 

 
21.4.  

streda 
 

 
 

18:00 

ZBP a poďakovanie za uzdravenie 
Terézie 
ZBP Mária 65 r.  
+ Ján a Anna  

22.4.  
štvrtok 

 

 
18:00 

ZBP Slavomír, Samuel 
+ Ľudmila, Vincent 
+ Pavol 



23.4.  
piatok  

sv. Vojtech 

 
18:00 

ZBP Tomáš, Janka, Daniel, Klára 
+ Viktor, 5. výr. smrti 
+ Vojtech, Alžbeta, Július 

24.4.  
sobota 

 
8:30 

 

+ Alžbeta Lenčová 
+ z rod. Baránkova, Loviškova 
za farnosť 

25.4.  
Štvrtá 

veľkonočná 
nedeľa 

ZBIERKA NA SEMINÁR 

 
 

8:30 
 

ZBP Eva Korpová 
ZBP Marek a Marcel s rodinami 
ZBP rod. Vargova 
ZBP Ľudmila a rod. Hrehova 

 
26.4.  

pondelok 

 
18:00 

za duše v očistci,  
za ktoré sa nikto nemodlí 
+ Eva Bateková 
+ Anna, Anton, Martin 

 

27. 4.  
utorok 

 
18:00 

ZBP Jozef 
ZBP Ľubomír, 50 r. ž. 
+ Marta 

 

28.4.  
streda 

 
18:00 

+ Karol  
+ Vladislav, Mikuláš 
+ Milan 

 

29.4.  
utorok 

 
18:00 

+ Jozef, Alžbeta, Juraj, Mária   
+ Anna, Ján, Július, Ladislav 
+ Dagmar Šelembová 

 

30.4.  
streda 

 
18:00 

ZBP Anastázia 
+ Ján Joščák 
za duše v očistci  

 

VEĽKÁ NOC S O. ARCIBISKUPOM NA WWW.TELKE.SK  
Zelený štvrtok 10:00 svätenie olejov, 18:00 pamiatka Pánovej večere 
Veľký piatok  15:00 obrady utrpenia a smrti Pána 
Biela sobota  19:00 veľkonočná vigília 
Veľkonočná nedeľa 10:30 slávnostná sv. omša 

 

PÔSTNA DISCIPLÍNA 
Veľký piatok je deň pôstu a zdržania sa mäsitého pokrmu. Pôst 
znamená iba raz za deň sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu 
pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Pôst zaväzuje dospelých od 18 do 
60 rokov. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje všetkých nad 14 rokov. 

http://www.telke.sk/


MODLITBA K SVÄTEJ RODINE 
AMORIS LAETITIA 

 

Ježiš, Mária a Jozef,  
vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky,  
na vás sa s dôverou obraciame.  

Svätá nazaretská rodina,  
urob aj z našich rodín  
miesta spoločenstva a večeradlá 
modlitby,  
opravdivé školy evanjelia  
a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina,  
nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie,  
uzavretosť a rozdelenie:  
každému, kto bol zranený a pohoršený,  
nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.  

Svätá nazaretská rodina,  
daj, aby sme sa všetci upevnili  
vo vedomí posvätného  
a nedotknuteľného charakteru rodiny,  
jej krásy v Božom pláne.  
Ježiš, Mária a Jozef,  
vypočujte a vyslyšte našu prosbu.  
Amen. 

 

 


