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MÁJ 2021 
 

SVÄTÉ OMŠE 
pondelok–piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

        sobota: 6:30 a 18:00 
nedeľa: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30,  

    10:30, 11:30 a 18:00 

Počas obdobia pandémie naďalej 
platí dišpenz od povinnej účasti na 
svätej omši v nedele a prikázané 
sviatky. Tí, ktorí neprídu do kostola, 
nech sa prostredníctvom YouTube 
pripoja na kanál Farnosť Svätej 
Rodiny Košice k vysielanej svätej omši 
v pracovné dni o 18:00, v sobotu 
o 6:30 a v nedeľu o 8:30 h. 
Do kostola je prísne zakázané 
vstupovať ľuďom, ktorí sú v domácej 
karanténe, majú prejavy respi-
račných ochorení alebo pociťujú 
príznaky ochorenia. 
Vstup do kostola je len cez hlavný 
vchod, pretože sa kontroluje počet 
prítomných osôb v kostole.  
Dovolený počet účastníkov na 
bohoslužbe je 1 osoba na 15 m2 (max. 
50 osôb) okrem službukonajúcich 
osôb a detí do 10 rokov. 
Vstup je dovolený len s prekrytím 
dýchacích ciest. Pri vstupe je povinné 
dezinfikovať si ruky. 
Miesta na sedenie sú riadne 
vyznačené. Prosíme, aby ste sa 
nezhlukovali na jednom mieste. 
Pri čakaní, vstupovaní i vychádzaní 
z kostola treba dodržiavať 2 m 
odstupy. 

 
Eucharistia sa podáva iba na ruku. Na 
sv. prijímanie sa pristupuje v 2 m 
rozostupoch, ktoré sú vyznačené na 
dlážke kostola. Pri príchode pred 
kňaza, či rozdávateľa, si odkryjete 
jednu stranu rúška a vystriete obe 
ruky pred kňaza. On vám na jednu 
ruku položí premenenú hostiu a pred 
ním ju druhou rukou dôstojne 
prijmete do úst. Napokon si upravíte 
rúško tak, ako bolo predtým.  
Tí, ktorí sa zúčastnia večernej omše 
v sobotu, nech neprichádzajú na sv. 
omšu i v nedeľu, aby nechali možnosť 
účasti na nedeľnej omši aj iným. 
Rešpektujte pokyny službu konajú-
cich osôb, ktoré zabezpečujú 
dodržanie dovolenej kapacity.  
Sväteničky sú prázdne a nepoužívajú 
sa otvorené nádoby s vodou. 
Ruky si nepodávame. Odovzdanie 
znaku pokoja naznačíme úklonom 
hlavy. 
Na webovej stránke farnosti budeme 
aktualizovať informácie o prípadných 
zmenách v záväzných nariadeniach. 
 

SV. PRIJÍMANIE V NEDEĽU  
Tí, ktorí sledujú nedeľnú sv. omšu 
prostredníctvom živého vysielania, 
môžu po dopoludňajších nedeľných 
svätých omšiach o 12:30 prijať 
Eucharistiu. 
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SLÁVENIE KRSTOV A SOBÁŠOV 
Krst, sobáš i pohreb je možné 
v kostole sláviť za rovnakých 
podmienok ako sv. omše. V prípade 
viacerých krstov v ten istý deň sa 
každý krst koná v inom čase. 
Snúbenci, ktorí majú záujem 
uzavrieť sviatosť manželstva, nech sa 
ohlásia vo farskej kancelárii. Príprava 
na prijatie sviatosti manželstva 
prebieha individuálnom formou 
s každým párom osobitne. 
 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 
Slávnosť prvého sv. prijímania je 
plánovaná v júni:  
5. 6. 2021    9:00  ZŠ Fullu,  

11:00  ZŠ Krosnianska 2,  
12.6.2021   8:00  ZŠ Fábryho,  

10:00  ZŠ Krosnianska 4,  
12:00  ZŠ Postupimská  

 a ostatné ZŠ. 
Príprava na prvé sv. prijímanie 
prebieha v stredu a vo štvrtok v rámci 
sv. omše za účasti detí, ktorá je 
vyhradená len pre rodiny prvo-
prijímajúcich detí podľa jednotlivých 
škôl: 
▪ v stredu o 16:30 ZŠ Fábryho, 

Postupimská, Krosnianska 4 a iné,  
▪ vo štvrtok o 16:30 ZŠ Ľ. Fullu a 

Krosnianska 2.  
Deti prichádzajú do kostola 
v sprievode iba jedného z rodičov, 
nakoľko počet prítomných je 
obmedzený na 50 osôb okrem detí do 
10 rokov.  
▪ o 16:30 začína nácvik omšových 

spevov s deťmi,  
▪ o 16:45 je sv. omša s katechézou 

a po nej informácie pre rodičov.  
 

 
 

SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA  
Sviatosť birmovania vyslúži našim 
birmovancom o. arcibiskup Bernard 
Bober 22. mája o 10:30. Príprava na 
prijatie birmovania bude počas mája 
prebiehať počas piatkových večerov 
pri sv. omši o 18:00. Tieto stretnutia 
pri sv. omši 7., 14. a 21. mája budú 
vzhľadom na súčasné možnosti a 
platné opatrenia vyhradené výlučne 
iba pre birmovancov. Rodičov 
birmovancov pozývame na infor-
mačné stretnutie v utorok 4. mája po 
sv. omši o 18:00. 
 

ŽIVÉ VYSIELANIE  
Bohoslužby vysielame cez YouTube 
na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice 
• sväté omše vo všedné dni o 18:00 
• modlitbové večeradlo a sv. omša 

na prvú sobotu o 6:30 
• nedeľná svätá omša o 8:30 
• vešpery v pondelok  

po večernej svätej omši 
• pobožnosť k sv. Jozefovi  

v stredu o 18:00 
• katechéza pre dospelých  

v stredu o 18.45 
• eucharistická adorácia  

v stredu o 19:00 
• sv. omša pre rodiny prvoprijí-

majúcich detí vo štvrtok o 16:45 

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 
• Modlitbové večeradlo 1. mája 

fatimská sobota 6:30  –  7:30  
• Prvonedeľná pobožnosť k NSJ 

2. mája o 17:30  
• Hora Sancta vo štvrtok 6. mája  

19:00 – 20:00  
• Moderovaná adorácia každú 

stredu 19:00 – 20:00  
• Nedeľná tichá adorácia 

13:00 – 17:30  

 



SVIATOSŤ ZMIERENIA 
Denne spovedáme polhodinu pred 
každou sv. omšou (okrem nedele). 
Prosíme vás o stručnosť. Spoveď 
spojenú s duchovným rozhovorom si 
treba s kňazom dohodnúť vopred 
v rámci individuálnej pastoračnej 
služby. Pri spovedaní je povinný 2 m 
odstup od spovedníka. 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  
Počas celého mesiaca mája je každý 
deň pri večernej sv. omši o 18:00 
májová pobožnosť. Upozorňujeme, že 
z rozhodnutia Sv. Otca Františka sú 
v Loretánskych litániách tri nové 
zvolania k Panne Márii: 
▪ po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva 

Matka milosrdenstva, 
▪ po oslovení Matka Božej milosti sa 

pridáva Matka nádeje, 
▪ po oslovení Útočisko hriešnikov sa 

pridáva Útecha migrantov. 
 

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU  
14. mája sa začne novéna k Duchu 
Svätému za našich birmovancov. 
Budeme sa ju modliť pri májovej 
pobožnosti. 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
7. a 9. máj – 1. skupina 
14. a 16. máj – 2. skupina 
21. máj – rodiny birmovancov 
22. a 23. máj – 3. skupina 
28. a 30. máj – 4. skupina 
 

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA 
3. - 4.   a   8. - 9. máj   – 1. ruža 
10.-11. a 15.-16. máj – 2. ruža 
17.-18. a 22.-23. máj – 3. ruža 
24.-25. a 28.-30. máj – 4. ruža 
 

VÝMENA RUŽENCOVÝCH 
TAJOMSTIEV 
Na prvú nedeľu je o 16:45 výmena 
ružencových tajomstiev na vonkajšej 
terase pred vstupom do kostola. Po 
nej začína spoločná modlitba ruženca 
a o 16:30 prvonedeľná pobožnosť 
s eucharistickým požehnaním a májo-
vou pobožnosťou. 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY NA MÁJ 
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: 
Všeobecný úmysel: Za finančníkov, aby 
spolupracovali s vládami na 
regulovaní financií, a tak uchránili 
občanov pred nebezpečenstvami. 
Úmysel našich biskupov: Aby sme 
dobrým príkladom života šírili 
evanjelium vo svojom okolí.  
 

PROSEBNÉ A KÁNTROVÉ DNI 
Prosebné dni sa konajú v pondelok, 
utorok a v stredu (10. – 12. mája) 
pred slávnosťou Nanebovstúpenia 
Pána – ich obsahom sú prosby za 
úrodu. Prosebná procesia ku krížu 
bude v pondelok po vešperách.  
Letné kántrové dni budú v stredu, 
piatok a v sobotu pred Turícami (19., 
21. a 22. máj) - ich obsahom sú 
modlitby za jednotu kresťanov a za 
duchovné povolania. Obetujeme ich 
za budúcich diakonov a novokňazov 
Košickej arcidiecézy.  



ÚMYSLY SV. OMŠÍ – KOSTOL SVÄTEJ RODINY 
MÁJ 2021  

 

 
1.5. sobota 

sv. Jozef, robotník 

6:30 
7:30 

fatimská pobožnosť – večeradlo  
Za skoré víťazstvo NSPM 

18:00 + Štefánia 
 
 
 

2.5. nedeľa 
 

Piata veľkonočná 
nedeľa 

 

6:30 na úmysel celebranta 
7:30 na úmysel celebranta 
8:30 ZBP a obrátenie Mária 
9:30 ZBP Marek a Eva 

10:30 Za farnosť 
11:30 ZBP Albína – poďakovanie za 60 r. ž. 
12:30 individuálne prijatie Eucharistie 
13:00 začiatok popoludňajšej adorácie 
17:30 prvonedeľná pobožnosť 

18:00 Za členov ružencového bratstva 
 

3.5. pondelok 
sv. Filip a Jakub, 

apoštoli 

6:30  + Magdaléna 
15:00 ZBP Július s rod. 
18:00 Za spoločenstvo modlitby matiek 
19:00 vešpery 

 
4.5. utorok 

 

6:30 + Alžbeta, Pavol, František   
15:00 + Ladislav, Vincent, Terézia  
18:00 ZBP Veronika, Oľga, Danka 

 
 

5.5. streda 
 

6:30 ZBP Pavol, Anna 
15:00 ZBP Andrea s rod. 
16:45 sv. omša pre prvoprijímajúce deti 
18:00 poožnosť k sv. Jozefovi  

ZBP rod. Vaľkova  
19:00 moderovaná adorácia  

 
 

6.5. štvrtok 
 

6:30 Za kňazov, rehoľníkov, misionárov 
15:00 + z rod. Liškova, Dzugasova 
16:45 sv. omša pre prvoprijímajúce deti 
18:00 ZBP Peter, Mária, Lukáš 
19:00 Hora Sancta 

 
 

7.5. piatok  
 

6:30 + Fedor, Viera, Andrej, Anna  
a rod. Myjavcova 

15:00 Poďakovanie za Božiu pomoc  
Bohuslav, Dominik 

16:30 Za členov Bratstva Božského Srdca 
18:00 sv. omša vyhradená pre birmovancov 

 
8.5. sobota 

6:30 Za dary Ducha Sv.: Ľudmila, Damián 
a pre všetkých maturantov a profesorov 

18:00 + Ladislav 



 
 

9.5. nedeľa  
Deň matiek 

 
Šiesta veľkonočná 

nedeľa 

6:30 na úmysel celebranta 
7:30 na úmysel celebranta 
8:30 ZBP Sára 
9:30 ZBP rod. Nováková 

10:30 Za farnosť 
11:30 ZBP rod. Spišáková, Žitňanová 
12:30 individuálne prijatie Eucharistie 
13:00 začiatok popoludňajšej adorácie 
17:30 ukončenie adorácie a požehnanie 

18:00 ZBP Anna a Marián s rodinou 
 
 

10.5. pondelok 
 

6:30 + Alžbeta Lenčová 
15:00 + Angela Kavuňová 
18:00 + Jozef Čižek 
19:00 vešpery a prosebná procesia ku krížu 

11. 5. utorok 
bl. Sára 

Salkaháziová 

6:30 ZBP a dary D. S. Magdaléna 
15:00 ZBP Jakub a pomoc v ťažkom období 
18:00 ZBP rod. Felegiova 

 
 

12.5. streda 
 

6:30 ZBP Zuzana a pomoc v rozhodovaní  
15:00 + Žofia Gonosová 
16:45 sv. omša pre prvoprijímajúce deti 
18:00 pobožnosť k sv. Jozefovi  

+ Ján, Eva 
19:00 moderovaná adorácia  

 
 

13.5. štvrtok 
Nanebovstúpenie 

Pána 

6:30 ZBP Emka, 6 r. 
8:00 za farnosť  

15:00 + Margita Kovalčíková 
16:45 sv. omša pre prvoprijímajúce deti 
18:00 + Juraj 
19:00 na úmysel celebranta 
19:30 večeradlo s Pannou Máriou 

 
14.5. piatok 

sv. Matej, apoštol 

6:30 ZBP Jana, Lukáš, Daniela 
15:00 + Martin 
16:30 + Marta Harbuľaková  
18:00 sv. omša vyhradená pre birmovancov 

 
15.5. sobota 

6:30 ZBP Viera 50 r. ž. s rod. 
18:00 ZBP Mária 

 
16.5. nedeľa 

Siedma 
veľkonočná nedeľa 

zbierka  
na masmédiá 

 

6:30 na úmysel celebranta 
7:30 ZBP Terézia Eröšová 
8:30 ZBP Jana a Dávid 
9:30 ZBP Michaela, Katarína, Anna 

10:30 Za farnosť 
11:30 ZBP a poďakovanie za 50 r. manž. 

Imrich a Anna 



 
 

16.5. nedeľa 
 

12:30 individuálne prijatie Eucharistie 
13:00 začiatok popoludňajšej adorácie 
17:30 ukončenie adorácie a požehnanie 

18:00 na úmysel celebranta 
 
 

17.5. pondelok 
 

6:30  + Alžbeta, Rudolf Lenčoví 
15:00 + Peter Sermeš 
18:00 + Eduard 
19:00 vešpery  

 
18.5. utorok 

 

6:30 ZBP Terézia   
15:00 + Jozef Kolbaský  
18:00 ZBP Peter, Gabriela, Tomáš a Monika 

 
 

19.5. streda 
kántry 

6:30 + Jozef, Anna 
15:00 + Mária Durkáčová 
16:45 sv. omša pre prvoprijímajúce deti 
18:00 pobožnosť k sv. Jozefovi 

+ Rudolf, Július  
19:00 moderovaná adorácia  

 
 

20.5. štvrtok 
 
 

6:30 ZBP Anna a Marián s rodinou 
15:00 + Michal,  

+ čl. z rod. Kicovej a Ohradzanskej 
16:45 sv. omša pre prvoprijímajúce deti 
18:00 ZBP rod. Harčaríkova 

 
21.5. piatok  

kántry 

6:30 + Mária Rozmanová  
15:00 + Ondrej Rendeš 
16:30 ZBP rod. Harčárová, Hanzelová 
18:00 sv. omša vyhradená pre birmovancov 

 
 

22.5. sobota 
kántry 

6:30 + Vincent, Marián 
10:15 ukončenie novény k Duchu Svätému 

za našich birmovancov 
10:30 slávnosť birmovania 
18:00 ZBP Bernarda (ž.) 

 
 
 

23.5. nedeľa  
 

Zoslanie  
Ducha Svätého 

 
zbierka 

na kostol 

6:30 na úmysel celebranta 
7:30 ZBP Aurel, Ladislav, Lukáš, Štefan 
8:30 ZBP a poďakovanie za 90 r. ž.  

Mária Bartošová 
9:30 Za farnosť 

10:30 na úmysel celebranta 
11:30 ZBP a dary Ducha Svätého: 

rod. Kamenská, Forišková, Porubská 
12:30 individuálne prijatie Eucharistie 
13:00 začiatok popoludňajšej adorácie 
17:30 ukončenie adorácie a požehnanie 

18:00 ZBP Róbert, Edita, Paulína, Edita 



 
24.5. pondelok 

Panna Mária, Matka 
Cirkvi 

6:30 + Fedor, Viera, Andrej, Anna,  
rod. Buvaličová 

15:00 + Jozef, Anna Kolbaskí 
18:00 ZBP Valéria, Jozefína, Mária 
19:00 vešpery 

 
25. 5. utorok 

 

6:30 + Jozef, Anna 
15:00 + Peter Sermeš 

18:00 + Vladislav Kajaty 
 

26.5. streda 
sv. Filip Neri 

6:30 + Ján 
15:00 + Ladislav, Pavlína 
16:45 sv. omša pre prvoprijímajúce deti 
18:00 pobožnosť k sv. Jozefovi  

ZBP rod. Majerníkova 
19:00 moderovaná adorácia  

 
27.5. štvrtok 

sviatok Ježiša Krista, 
najvyššieho 

a večného Kňaza 

6:30 ZBP Agnesa s rod. - poďakovanie za 70 r. ž.   
15:00 Za obrátenie z rodiny Márie  

a jej krstných detí 
16:45 sv. omša pre prvoprijímajúce deti 
18:00 + Tomáš Harčár 

 
28.5. piatok 

 

6:30 ZBP Agnesa 70 r. ž. 
15:00 Vlastný úmysel 
18:00 + Tomáš, Imrich, Mária, Alžbeta  

 
29.5. sobota 
sv. Pavol VI. 

 

6:30 ZBP a obrátenie  
Jaroslav, Lucia, Marcel 

18:00 + Johana Kočišová,  
1. výr. smrti 

 
 

30.5. nedeľa 
 

Nedeľa 
Najsvätejšej 

Trojice 
 

6:30 na úmysel celebranta 
7:30 ZBP Ján, Helena, Ján 
8:30 ZBP Anna s rodinou 
9:30 Za farnosť 

10:30 na úmysel celebranta 
11:30 ZBP Aurel, Ladislav, Lukáš, Štefan 
12:30 individuálne prijatie Eucharistie 
13:00 začiatok popoludňajšej adorácie 
17:30 ukončenie adorácie a požehnanie 

18:00 ZBP Pavol s rod. a Anastázia s rod.  
 

31.5. pondelok 
 

6:30  + Anna, Štefan Tkáčoví 
15:00 ZBP Ingrid s rod. a Róbert s rod. 
18:00 + Marcel, Mária 
19:00 vešpery 

Svoje milodary na kostol môžete poukázať bankovým prevodom na farský účet: 
IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 – BIC: GIBASKBX – Všetkým ďakujeme 
za pravidelnú finančnú podporu. Pán nech bohato odmení Vašu štedrosť! 



FARSKÁ KANCELÁRIA 
Kancelária farského úradu je 
otvorená v pracovné dni od 16:00 do 
17:00. So svojimi žiadosťami nás 
môžete kontaktovať e-mailom na 
adrese kancelaria@svrodina.sk alebo 
telefonicky na čísle 055/7994257. 
 

PONUKA DEVOCIONÁLIÍ  
V rámci prebiehajúceho roka rodiny 
vám ponúkame rôzne devocionálie, 
ako napríklad mariánske sviece na 
májové pobožnosti, svätojozefské 
sviece k úcte sv. Jozefa, ružence, 
deviatniky, predmety s vyobrazením 
Svätej Rodiny z nášho kostola – 
tričká, čajové hrnčeky, perá, 
magnetky, tašky, ktorých kúpou 
podporíte fungovanie farnosti. Všetky 
predmety sú vám k dispozícii vo 
farskej kancelárii v rámci úradných 
hodín a tiež po sv. omšiach na prvú 
májovú nedeľu 2.5. na terase pred 
vstupom do kostola, kde si budete 
môcť zakúpiť i obľúbené perníčky k 
blížiacemu sa dňu matiek. 
 

MODLITBOVÉ ÚMYSLY 
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 

NA MÁJ 2021 
 
 

 

1. máj: za všetkých zosnulých 
2. máj: za všetkých, ktorí sa nemohli 
rozlúčiť so svojimi milovanými 
zosnulými 
3. máj: za všetkých nakazených 
koronavírusom a všetkých chorých 
4. máj: za všetky tehotné ženy a ich 
nenarodené deti 
5. máj: za všetky deti 
a dospievajúcich 
6. máj: za všetkých mladých ľudí 
7. máj: za všetky rodiny 
8. máj: za všetkých pracovníkov 
médií 

9. máj: za všetkých seniorovo 
10. máj: za všetkých ľudí 
s postihnutím 
11. máj: za všetkých chudobných, bez 
domova a tých, ktorí sa nachádzajú 
v ekonomickej núdzi 
12. máj: za všetkých, ktorí žijú sami 
a tých, ktorí stratili nádej 
13. máj: za všetkých väznených 
14. máj: za všetkých vedcov 
a inštitúcie lekárskeho výskumu 
15. máj: za všetkých migrantov 
16. máj: za všetky obete násilia 
a obchodovania s ľuďmi 
17. máj: za všetkých svetových 
predstaviteľov a vedúcich 
medzinárodných organizácií 
18. máj: za všetkých lekárov 
a zdravotné sestry 
19. máj: za všetkých ľudí vo vojne 
a za pokoj vo svete 
20. máj: za všetkých lekárnikov 
a zdravotnícky personál 
21. máj: za všetkých sociálnych 
pracovníkov 
22. máj: za všetkých dobrovoľníkov  
23. máj: za všetok policajný, 
armádny personál a hasičov 
24. máj: za všetkých, ktorí poskytujú 
nevyhnutné služby 
25. máj: za všetkých učiteľov, 
študentov a pedagógov 
26. máj: za všetkých pracujúcich 
a podnikateľov 
27. máj: za všetkých nezamestnaných 
28. máj: za pápeža, biskupov, kňazov 
a diakonov 
29. máj: za všetkých zasvätených 
mužov a ženy 
30. máj: za Cirkev  
31. máj: za ukončenie pandémie 
a obnovu nášho sociálneho 
a ekonomického života 
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