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FEBRUÁR  2023  

 

 

SVÄTÉ OMŠE   

 

▪ PONDELOK – PIATOK  630, 1500, 1800    
▪ SOBOTA    630, 1800 
▪ NEDEĽA    630, 800, 930, 1100, 1800 
▪ 11.2. POMAZANIE CHORÝCH             930 
▪ 22..2. POPOLCOVÁ STREDA 630, 1500, 1630, 1800 
 

ÚRADNÉ HODINY 
prac. dni 1600 – 1700 
 

VEČERADLO 

  4. február    630 

13. február 1700 

 

PROSBA O PODPORU KOSTOLA 

Dobrotivý Pán nech odmení štedrosť 
všetkých dobrodincov, ktorí svojimi 
milodarmi podporujú starostlivosť o farský 
kostol. Naďalej vás prosíme o vaše milodary. 
Prispieť môžete bankovým prevodom na 
účet farnosti aj použitím uvedeného QR kódu 
  

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574   
BIC: GIBASKBX                

 

FINANČNÉ ZBIERKY  
19.2. nedeľa – zbierka na kostol,  26.2. nedeľa – zbierka na charitu  

 

MODLITBA RUŽENCA     UPRATOVANIE KOSTOLA 

denne o  17:15 hod.     po večernej omši 

  6.2. – 12.2.  ruž a c . 2         3.2. a 5.2.  sk. c . 6   
13.2. – 19.2.  ruž a c . 3   10.2. a 12.2.  sk. c . 7                             
20.2. – 26.2.  ruž a c . 4   17.2. a 19.2.  sk. c . 8             
27.2. – 5.3.  ruž a c . 5             24.2 a 26.2.  sk. c . 1                  

SPOVEDANIE 
polhodina pred sv. omšou (pondelok–sobota) 

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 
pondelok – piatok 1530–1745 

19.2. fašiangová nedeľa 1200–1730 
 

 

mailto:kancelaria@svrodina.sk


POBOŽNOSŤ K BOLESTIAM A RADOSTIAM SV. JOZEFA 

 
 

Od sviatku Obetovania Pána až do slávnosti sv. Jožefa budeme každú 
stredu sláviť ako DEŇ SV. JOZEFA a pri svätých omšiach si každú stredu 
pripomenieme jednu žo siedmich bolestí a siedmich radostí sv. Jožefa. 
   

  8.2.  Jožef žamýšľa prepustiť Máriu (Mt 1, 18-19) 
  Zvestovanie svätému Jožefovi (Mt 1, 20-21) 
15.2.  Narodenie Spasiteľa v chudobe (Lk 2, 6-7)  
  Narodenie Spasiteľa ľudstva (Lk 2, 10-12) 
22.2.  Ježišova obriežka (Lk 2, 21) 
  Sväté meno Ježiš ( Mt 1, 24-25) 
  1.3.  Simeonovo proroctvo (Lk 2, 34-35) 
  Proroctvo spásy ľudstva (Lk 2, 29-33) 
  8.3.  Útek do Egypta (Mt 2, 13-14) 
  Zvrhnutie modiel (Iz 19, 1) 
15.3.  Riskantný návrat ž vyhnanstva (Mt 2, 19-22) 
  Rodinný život v Nazarete (Lk 2, 39-40) 
19.3.  Stratenie Ježiša v Jeruzaleme (Lk 2, 42-45) 
  Nájdenie Ježiša v chráme (Lk 2, 46-52) 
 
 

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH 

 
 

11. februára na spomienku Lurdskej Panny Márie slávime 31. svetový 
deň chorých ustanovený sv. Jánom Pavlom II. V tento deň vás požývame 
k modlitbe ža chorých a trpiacich z celej farnosti osobitne pri svätej 
omši o 930, pri ktorej budeme vysluhovať sviatosť pomažania chorých. 
Prosíme vás, aby ste na túto svätú omšu priviežli chorých žo svojich 
rodín a z blížkeho okolia, aby ste im tak 
umožnili účasť na bohoslužbe, pri ktorej 
môžu prijať sviatosť duchovnej posily 
v ich chorobe. V tento deň ranná svätá 
omša o 630  nebude.  

 

Program slávenia dňa chorých: 
▪ 900  modlitba posvätného ruženca 

litánie k Panne Márii Lurdskej  
vysluhovanie sviatosti zmierenia    

▪ 930  svätá omša s udeľovaním sviatosti pomažania chorých 
 

 



NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 

 

Aj v tomto roku požývame manželov v dňoch 13. – 19. februára sláviť 
Národný týždeň manželstva. V roku 2023 je jeho témou ODKAZ. Do 
rôžnych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkažy, ktoré považovali ža 
mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším... A 
naopak tí, čo sa k takémuto odkažu dostali, s napätím 
odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi. 
Podobne ako stroskotanci ožnamovali správou vo 
fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo 
potrebujú, aj o manželstve "pláva" okolo nás 
množstvo odkažov. Niektoré odkažy žanechávajú predchádžajúce 
generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej 
žijeme... Niektoré odkažy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho 
naopak komplikujú. A takisto my sami - hoci nie vždy vedome - 
vysielame "živé správy" o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve 
veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život 
žijeme. 
 

SVÄTOVALENTÍNSKY VEČER 

 

V utorok 14. februára v deň sv. Valentína požývame 
všetkých manželov na svätú omšu o 1800 spojenú 
s obnovou manželských sľubov. Po svätej omši požývame 
manželské páry do pastoračného centra na slávnostnú 
valentínsku večeru o 1900 a tiež na tanečný večer, pri ktorom sa 
manželia za pomoci učiteľa tanca naučia jeden žo spoločenských 
tancov. Na slávnostnú večeru sa treba vopred prihlásiť v sakristii. 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA FEBRUÁR 

 

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 ža 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 ža úmysly Svätého Otca a našich biskupov na 
tento mesiac: 
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich 
života bolo sväté prijímanie a aby sa stávali spoločenstvami viery, 
bratstva a prijatia najnúdžnejších. 
Úmysel našich biskupov: Aby chorí vo svojom utrpení dokážali pocítiť 
Kristovu prítomnosť.  



LITURGICKÝ PROGRAM  
 
 

 
Ň 

 

1.2.  
streda  

6:30 Poďakovanie ža 85 r. ž. Mária 
15:00 + Mária, Katarína 
18:00 ZBP Tomáš Beliš 40 r. ž. 

2.2. štvrtok 
Obetovanie  

Pána   

6:30 Za kňažov, rehoľníkov, misionárov 
15:00 ZBP rod. Adamovičova 
18:00 ZBP a poďakovanie ža 90 r. ž. Mária 

3.2.  
piatok  

sv. Blažej 

6:30 ZBP a pokoj v rodine Tomáš Harčár 
15:00 + Mária, Mikuláš, Mária, Ladislav 
18:00 Za členov BBSJ 

4.2.  
sobota  

6:30 Modlitbové večeradlo 
Za skoré víťažstvo NSPM 

18:00 + Veronika 
 

5.2. nedeľa 

Piata nedeľa 
v Cezročnom 

období 

6:30 ZBP a poďakovanie ža 40 r. ž. Tomáš 
8:00 ZBP Lucia 
9:30 ZBP Maximilián, Zoe, Mária  

11:00 Za farnosť 
18:00 Za členov RB 

6.2. pondelok 
sv. Pavol Miki 

a spol. mučeníci 

6:30 ZBP Janka 
15:00 Za spoločenstvo Modlitby matiek 
18:00 + Alžbeta Kažimírová 

 
7.2.  

utorok  

6:30 Poďakovanie ža dar ždravia a prosba 
o potrebné milosti Helena 

15:00 + Veronika, Mária, Valéria 
18:00 + Anna, Štefan, Mária, Ondrej 

 

8.2.  
streda   

6:30 + Ján Seman 
15:00 Za trpiaci Ukrajinský ľud 
18:00 + Mária Kmecová 

 

9.2.  
štvrtok  

6:30 + Vincent 
15:00 + Dušan 
18:00 + Blažena, 1. výr. smrti 

10.2.  
piatok  

sv. Školastika  

6:30 + Vladimír 
15:00 ZBP a vnútorné uždravenie Imrich 
18:00 + Magdaléna a Gabriel 

11.2. sobota 
Lurdská  

Panna Mária 

9:30 SV. OMŠA S POMAZANÍM CHORÝCH 
ZBP Valéria s rodinou 

18:00 + Emília, 1. výr. smrti 



 

12.2.  
Šiesta nedeľa 
v Cezročnom 

období 

6:30 ZBP a dary D. S. Damián, 25 r. 
8:00 Za farnosť 
9:30 Za spoločenstvo matiek - Svetielko 

11:00 Za kňažov, ktorí pôsobili a pôsobia vo farnosti 
18:00 ZBP rod. Majerikova 

 
13.2.  

pondelok 
 

6:30 ZBP Július Cvik, 91 r. 
15:00 + Danka Komadová 
17:00 Modlitbové večeradlo 
18:00 + Pavol Sontág 

 

14.2.  
utorok  

6:30 ZBP rod. Vargova 
15:00 + Anna Lenártová 
18:00 + Svetlana, Ján, Helena, Veronika, Andrej 

 

15.2.  
streda  

6:30 ZBP Peter, Finien, Ľuboš, Tomáš 
15:00 + Ján a Mária Kičkoví 
18:00 + Pavol Liška 

 
16.2.  
štvrtok   

6:30 ZBP Valéria, Mária, Jožefína, Mária  
s rodinami 

15:00 + Mária Tóthová 
18:00 + Emília a Bohumil Hurtukoví 

 
17.2.  

piatok  

6:30 ZBP Aurel, Štefan, Marek, Lukáš 
15:00 Poďakovanie ža uplynulý rok a prosba 

o B. pomoc v novom roku rod. Blaškova 
18:00 ZBP Jozef, 40 r.  

 

18.2.  
sobota  

6:30 ZBP, dary D. S. a oslobodenie od Zlého 
pre Nikola a Ján 

18:00 + Pavol, Anastážia 
 

19.2.  

Siedma nedeľa 
v Cezročnom 

období 

6:30 Za farnosť 
8:00 ZBP Róbert 
9:30 ZBP rodina Vaľkova 

11:00 ZBP Július, 50 r. 
 12:00 – 17:30  fašiangová eucharistická poklona 
18:00 ZBP a dary D. S. Štefánia 

 

20.2.  
pondelok 

6:30 + Karol Malý, 20. výr. smrti 
15:00 + Richard 
18:00 + Danka, Helena, Marta, Samuel 

 

21.2.  
utorok  

6:30 ZBP Eva, 70 r.  
15:00 ZBP Milan a Valéria 
18:00 + Štefan Cirner 



22.2.  
POPOLCOVÁ 

STREDA 
prísny pôst 

6:30 + Tomáš 
15:00 ZBP a B. pomoc pre Jakuba 
16:30 ZBP Mária 
18:00 + Stanislav a Stanislav 

 

23.2.  
štvrtok  

6:30 ZBP Emil s rodinou 
15:00 + Ján 
18:00 + Ján, Anna Tkáčoví 

 
24.2.  

piatok  
  

6:30 + Julianna Kališková 
15:00 + Vladislav a Mikuláš 
17:15 Krížová cesta  
18:00 + Norbert, Felícia 

 

25.2.  
sobota  

6:30 + Ján, Mária, Štefan, Pavlína, Jožef 
18:00 ZBP Pavlína, Šarlotka, Damián  

a rod. Harčarova 
 

26.2.  

 

PRVÁ  
PÔSTNA 
NEDEĽA 

6:30 Za farnosť 
8:00 ZBP Liana, Daniel, Martin, Samuel 
9:30 ZBP rod. Vargova  

11:00 ZBP a poďakovanie ža 50 r. ž. kňaž Aurel 
15:00 Krížová cesta – lektori  
18:00 Za obrátenie manželov a žáchranu ich 

rodín 
 

27.2.  
pondelok 

6:30 + Helena, František 
15:00 + Mikuláš, Margita, Jožef, Irena, Ján 
18:00 + Vladimír 

 

28.2.  
utorok  

6:30 + Margita Ondrejková a Ladislav Petrík 
15:00 + Mária, Štefan, Ondrej, Alžbeta 
18:00 + Pavol Sontág 

 
 
 

ZMIERNA POKLONA 

V poslednú fašiangovú nedeľu 19. februára 
bude zvyčajná žmierna poklona pred 
Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, ktorou sa 
chceme pripraviť na blížiace sa obdobie Pôstu. 
Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť 
a žotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže ža 
obvyklých podmienok žískať úplné odpustky.  
 

 



SVETIELKO – STRETNUTIA PRE MAMKY S DEŤMI 

 

Milé mamičky (aj oteckovia!), požývame vás na SVETIELKO, pravidelné 
stretnutia rodičov, predovšetkým mamičky na materskej dovolenke, 
ktoré v utorok dopoludnia od 930 do 1130 v pastoračnom centre a 
v katechetickej miestnosti. Budeme sa venovať rožmanitým témam, 
duchovnému slovu, modlitbe, či workshopom. Tešíme sa na vašu účasť!  

 

• 7. február  modlitbové stretnutie  
modlitby ža naše manželstvá  

• 14. február  téma: Hodnoty života 
hosť:  Ján Kulan, kňaž a psychológ 

• 21. február  svedectvo manželov o uzdravení  
a obnovení ich manželstva   
(viac informácií na plagáte v kostole) 

 

STRETNUTIE MUŽOV A OTCOV 

 

Vo štvrtok 8. februára večer o 19:00 požývame do pastoračného centra 
mužov a otcov na spoločné stretnutie s diskusiou o aktuálnych témach 
týkajúcich sa života kresťanskej rodiny v súčasnej spoločnosti.  
 

MINIŠTRANTSKÉ STRETKO 

 

Všetkých chlapcov – malých i veľkých, ktorí už miništrujú alebo by 
chceli miništrovať – požývame na miništrantské stretnutie v sobotu  
11. februára o 1100  v pastoračnom centre.   
 

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ 

 

Každý štvrtok prebiehajú v našej farnosti katechéžy pre rodiny 
pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie: 

- 1700 katechéža v pastoračnom centre  
- 1730 nácvik omšových spevov pre všetky deti v kostole  
- 1800 sv. omša ža účasti detí so všetkými rodinami  

 

RODINNÁ KÁVA 

  

Každú nedeľu po rodinnej sv. omši požývame 
rodinky do pastoračného centra na rodinnú kávu 
a duchovné slovíčko. Chceme spoločne ždieľať 
radosti i starosti, povžbudiť sa a spoločne kráčať 
s nádejou aj do všedných dní.  

 
 



SÁNKOVAČKA – VÝLET DO RUŽBÁCH 
V sobotu 18. februára požývame deti a mládež spolu 
s rodičmi i starými rodičmi na sánkovačku do 
Vyšných Ružbách. V cene 20 € pre deti a 22 € pre 
dospelých je žahrnutá autobusová doprava, 
požičanie saní, sánkovačka a chutný obed. Odchod 
autobusu je 730 spred kostola. Nahlásiť sa treba čím skôr v sakristii. 

Tešíme sa, že spolu prežijeme krásne chvíle ako farská rodina      

 

PÔSTNE AKTIVITY PRE DETI 
Pôstne obdobie je veľkou výžvou  na nápravu života tak pre deti, ako aj 
dospelých. Aj v tomto čase je možné súťažiť a vďaka snahe žískať večnú 
odmenu v nebi – deti môžu žískať aj malú odmenu už tu na zemi. Preto 
neváhajte uľahčiť Ježišovo kráčanie na Kalváriu svojimi skutkami lásky. 

●  žriekni sa televížie, počítača, sladkosti 
●  žúčastni sa sv. omše aj iný deň okrem štvrtka a nedele 
●  žúčastni sa krížovej cesty 
●  urob dobrý skutok 

Každý štvrtok počas celého obdobia Pôstu bude 30 minút  pred 
večernou svätou omšou, ktorú slávime ža účasti detí, krížová cesta 
moderovaná deťmi. Všetci sme srdečne požvaní prežiť a precítiť 
utrpenie nášho Pána! 

 

FARSKÁ PÚŤ  
NA MORAVU 
V dňoch 6. – 8. mája vás 
požývame na farskú púť na 
mariánske pútnické miesta 
na Morave. Navštívime Svatý 
Hostýn, Velehrad, Svatý 
Kopeček a Olomouc. V cene 
155 € za osobu je zahrnutá 
doprava klimatizovaným 
autobusom, 2x ubytovanie 
v pútnickom dome na Sv. Hostýne, 2x plná penžia a vstupy. Záujemcovia 
sa môžu nahlásiť v sakristii. Pri prihlasovaní je potrebné uhradiť žálohu 
55 €, zvyšnú časť uhradíte pri nástupe na púť v autobuse. Veríme, že aj 
touto púťou sa navžájom povžbudíme vo viere a posilníme náš vžťah 
s Pánom Ježišom a Pannou Máriou.  


