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OBETOVANIE PÁNA – 2. február 

Sviatok vychádza z evanjeliovej udalosti (Lk 2,22), keď Jozef a Mária prinášajú dieťa Ježiša 
do chrámu na 40. deň po jeho narodení. Podľa Mojžišovho zákona má byť matka po pôrode 
očistená predpísaným obradom. Potom nasledovalo obetovanie prvorodeného syna. To 
bola úloha otca. Mária a Jozef verne zachovávali predpisy. Do II. vatikánskeho koncilu sa 
sviatok slávil ako mariánsky - vyzdvihovala sa udalosť Očisťovania P. Márie. Podľa novej 
úpravy sa začal sláviť ako sviatok Pána - kladie sa dôraz na obetovanie Ježiša. Na východe 
sa však naďalej slávi ako sviatok Panny Márie. Na pamiatku slov Simeona, že Ježiš je „svetlo 
na osvietenie pohanov“ sa v tento deň požehnávajú sviece – hromnice. Ľudia ich zapaľovali 
v čase hromobitia a prosili Boha o odvrátenie nebezpečenstva. Sviatok je spojený s Dňom 
zasväteného života, kedy si rehoľníci a rehoľníčky, pripomínajú svoje zasvätenie Bohu 
a symbolicky si obnovujú sľuby (chudoby, čistoty a poslušnosti) i túžbu nasledovať Ježiša.  

SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE – 3. február 

Sv. Blažej patrí v Cirkvi medzi svätých pomocníkov v núdzi. Bol lekárom a biskupom, žil v 4. 
storočí, v čase prenasledovania kresťanov. Prichádzali za ním chorí a on sa nad nimi modlil 
a pomáhal im pri liečení. Niektorí sa na jeho príhovor zázračne uzdravili. Je uctievaný ako 
ochranca pred chorobami hrdla. Svätoblažejské požehnanie sa udeľuje individuálne alebo 
spoločne na konci omše a nahrádza záverečné požehnanie. Požehnané sviece symbolizujú 
ducha obety, aby sme nežili iba „telesne“ pre svet, ale rozvíjali aj svoj duchovný rozmer. 
Požehnanie na sviatok sv. Blažeja nás obracia k Bohu s prosbou o uzdravenie duše i tela. 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA LURDSKÁ – 11. február           31. svetový deň chorých 

V sobotu na Lurdskú Pannu Máriu pri rannej sv. omši o 8.00 h. budeme udeľovať sviatosť 
pomazania chorých, pomazaním na čele a na rukách olivovým olejom. Pomazanie chorých 
nie je iba pre zomierajúcich. Mnohí ju nesprávne chápu ako „posledné pomazanie“ pred 
smrťou. Pritom vhodný čas na jej prijatie je už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu, 
ťažkú operáciu, starobu a veľkú slabosť v ohrození života, bez ohľadu na vek. Nie je preto 
určená, len pre starých. Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť 
kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené s vážnou chorobou alebo starobou. Ježiš Spasiteľ 
uzdravuje celého človeka – dušu i telo. Prijať túto sviatosť môže ten, kto dosiahol 60 rokov 
života a ten, kto je v ťažkom zdravotnom položení. Pred prijatím tejto sviatosti je potrebné 
byť v stave milosti (vyspovedať sa) a prijať Eucharistického Krista počas svätej omše.  

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – 13. až 19. február 

NTM je iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni spomienky sv. Valentína 
(patróna zaľúbených). Dobré manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý je potrebné 
v manželstve vzájomne rozvíjať, aj v spolupráci s Bohom. Tohoročné motto: „Odkaz...“ 
Pripravené sú aktivity pre manželov aj v našom meste. Viac informácii na www.ntmpo.sk.  

 

http://www.ntmpo.sk/


POZOR – ZMENA ČASU SV. OMŠE V SOBOTU: Na návrh niektorých veriacich a po 
konzultácii s farskou pastoračnou radou bude počas zimného času, čiže do konca 
marca, zmenený čas sv. omše v sobotu zo 7.00 na 8.00 hodinu. Zmena sa dotkne 
už prvej soboty vo februári 4.2. – o 7.00 začne večeradlo a o 8.00 bude sv. omša. 

 

1. Na sviatok Obetovania Pána si prineste na sv. omšu sviecu so zachytávačom vosku. 

2. Zápis úmyslov na marec a apríl začne v pondelok 6.2. po sv. omšiach a v čase kancelárie. 

Okrúhle životné jubileá a 1. výročie úmrtia nahlasujte od pondelka 30.1. Zapisujeme len 

jeden úmysel na jeden mesiac, aby sa ušlo čím viacerým. Kto chce dať viac úmyslov, teda 

na viac sv. omší, má možnosť ich dať zapísať ako tzv. voľné úmysly mimo oficiálneho 

rozpisu. Na tieto úmysly budú odslúžené sv. omše, ale nebudete vedieť kedy a kde. 

3. Ďakujeme za milodar: Zbierka na podporu pastorácie mládeže 1 905 € (15.1.) a zvonček 

do Podporného fondu ABÚ 995 € (22.1.). Mesačná februárová zbierka na kostol bude 

v nedeľu 5.2. Úprimne ďakujeme aj za osobné milodary po krste, sobáši alebo pohrebe. 

4. Predkrstná náuka v mesiaci február bude v piatok 10.2. a v piatok 24.2. o 17.00 na fare.  

5. Prvopiatkárov našej farnosti navštívime doma na prvý piatok 3.2.2023 od 8.30 hodiny.  

6. Kurz prípravy snúbencov na manželstvo začína 30.1. na fare. Informujte sa v kancelárii.   

7. Pre seniorov: Pozývame všetkých členov nášho seniorského klubu na výročnú schôdzu, 

ktorá bude v nedeľu 19.2. o 14.00 v hale pod kostolom. Zhodnotíme rok 2022 a zároveň 

sa bude vyberať členský príspevok na rok 2023. Po schôdzi bude malé fašiangové agapé. 

8. Fond sociálnej pomoci kňazom bol zriadený v roku 2020 s cieľom zabezpečiť sociálnu 

pomoc a potreby v chorobe, invalidite alebo starobe kňazov Košickej arcidiecézy, ktorí v 

nej vykonávali pastoračnú službu. Kto by chcel prispieť na tento cieľ, môže tak urobiť 

milodarom na účet Fondu sociálnej pomoci kňazom: SK39 7500 0000 0040 3019 2689.  

9. Ďakujeme za zbieranie použitých poštových známok, ktoré odosielame na podporu misií. 

10. Deň otvorených dverí (DOD) na Katolíckej univerzite v Ružomberku a Teologickej fakulte 

v Košiciach bude v stredu 8.2.2023 od 9.00 hod. Viac informácii na stránke www.ku.sk 

11. Kňazský seminár v Košiciach pripravuje každý rok aktivity pre tých, ktorí cítia v sebe 

kňazské povolanie a ponúka pomoc pri rozlišovaní povolania. Okrem toho je možnosť 

individuálnych stretnutí s predstavenými Kňazského seminára. Viac info na www.kske.sk 

ZVÝŠENIE CIEN ENERGIÍ sa dotkne asi každej farnosti na Slovensku, kde sa vykuruje a svieti. 
Farnosti sú rátané ako právnické osoby, tak aj ceny za energie sú vyššie ako u fyzických osôb 
– domácností. Každý rok nás stojí spotreba plynu v priemere 7 500 € a zálohové platby sú 
nastavené na 680 € mesačne. Od marca budú naše zálohové platby za plyn 3 400 € mesačne, 
čiže 5x vyššie. Len z médií vieme, že štát chce kompenzovať tieto veľmi vysoké platby, tak 
dúfame, že tomu tak aj bude. Ináč by sme museli radikálne riešiť vykurovanie fary a kostola. 
Elektrina nás mesačne stojí 180 – 200 €. Pri elektrine neplatíme zálohy, ale reálnu spotrebu 
za každý mesiac. Ceny energií určite pôjdu hore, ale je rozdiel, či to bude o 20%, 50% alebo 
500%. Neostáva nám nič iné, len pozorne sledovať vývoj situácie a ísť cestou šetrenia. Znížili 
sme teplotu vykurovania kostola i fary, a ak bude potrebné, tak ju znížime ešte viac. Od 
novembra je v spoločenských priestoroch fary znížený počet svietiacich svetiel o polovicu.   
 

http://www.ku.sk/
http://www.kske.sk/


PO 
30.1. 

 

6:15 ZBP Dušan a Ľudmila 

8:00 + Ján a + z rodín: Tarasovičovej a Amrichovej 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
31.1. 

sv. Ján Bosco 
kňaz 

6:15  pohrebná   + Róbert (pohreb 26.1.) 

8:00 + Emília (1. výročie) 

18:00 ZBP Veronika – 75 r. života 

ST 
1.2. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Ladislav, Marta, Ján 

18:00 + Martin, Anna, Vojtech, Mária, Anna, Miloslav 

ŠT 
2.2. 

OBETOVANIE PÁNA 
(Hromnice) 

prvý štvrtok 

6:15 + Rastislav 
požehnanie 

SVIEC 
8:00 + František 

18:00 ZBP Antónie a jej rodičov 

PI 
3.2. 

sv. Blažej  
biskup a mučeník 

prvý piatok 

6:15 + Pavol, Mária, Margita 
požehnanie 

HRDIEL 
8:00 + Veronika, Andrej a ich rodičia 

18:00 Za živých členov Ruž. bratstva 

SO 
4.2. 

prvá sobota 
8:00 Za + členov Ruženc. bratstva Ruženec 

o 7.00 18:00 ZBP Emília, Martin s rodičmi 

NE 
5.2. 

2023 

5. NEDEĽA 
 

prvá nedeľa  

6:00 + Marek Kuffa (15. výročie) 

MESAČNÁ  
ZBIERKA 

na  
kostol 

7:15 + Ján 

8:30 ZBP Jozef – 75 r. života a rodina 

10:00 + Emil, Margita, Jiří 

11:30 + Veronika 

18:00 + Oľga 

PO 
6.2. 

Zápis úmyslov  
na marec a apríl 

6:15 + Helena, Anton 

8:00 + Jozef, Mária, Margita, Patrik, Jozef, Ondrej 

18:00 + Ján, Mária, Jozef 

UT 
7.2. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + z rodín; Zapotoková, Sabanošová, Baliková 

18:00 ZBP Pavol 

ST 
8.2. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Peter, Mária, Anna, Jozef 

18:00 ZBP Vincent, František, Martin, Jana, Marta s rod. 

ŠT 
9.2. 

 
 

 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Filip, Nina, Alexander, Kristián 

18:00 ZBP František 

PI 
10.2. 

 

6:15 ZBP Bibiána s rodinou 
8:00 ZBP Milan – 40 r. života s rodinou 

18:00 ZBP Maroš – 50 r. života s rodinou 

SO 
11.2. 

P. MÁRIA LURDSKÁ 
31. svetový deň chorých 

8:00 ZBP Gabriely       POMAZANIE CHORÝCH 

18:00 ZBP Albíny 

 



NE 
12.2. 

6. NEDEĽA  

6:00 + Dušan 

7:15 + Anna, Andrej 

8:30 + Vincent, Helena, Štefan, Helena 

10:00 + Peter, Ján 

11:30 ZBP Elena – 80 r. života s rodinou 

18:00 ZBP Irena – 90 r. života 

PO 
13.2. 

Začína Národný 
týždeň manželstva 

6:15 ZBP František 

8:00 ZBP Ladislav – 50 r. života s rodinou 

18:00 + Margita, Ľudovít a rodičia ZBP Mária 70 r. a rod 

UT 
14.2. 

 

6:15  pohrebná   
Deň sv. 

VALENTÍNA 
8:00 + Ján, Margita, Marián, Marta 

18:00 + Ján, Štefan, Helena, Štefan 

ST 
15.2. 

 

6:15  pohrebná   

8:00 + Elena 

18:00 ZBP Alexandra 

ŠT 
16.2. 

 

6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Jozef s rodinou 

18:00 ZBP Viera – 50 r. života s rodinou 

PI 
17.2. 

 

6:15 + Jozef 

8:00 + Jozef, Berta, Florián 

18:00 + Róbert a Brigita 

SO 
18.2. 

 
8:00 ZBP Veronika a Jozef s rodinami 

18:00 + Tibor, Zdenka 

NE 
19.2. 

 
7. NEDEĽA 

 

6:00 ZBP Richard 50 r. a Mária – 50 r. života 

7:15 + Helena (1. výročie) 

8:30 + Alexander (1. výročie) 

10:00 + František, Katarína, Michal, Viktor 

11:30 ZBP Anton – 80 r. života s rodinou 

18:00 + Anton 

 

Ďakujeme 
za 

milodar 

bohuznáma Anna – 100 € 
Anna Kurucová – 100 € 

ďalší bohuznámi spolu – 150 € 
Ružencové bratstvo – 100 € 

rodina Vojteková – 50 € 
z krstu * Hany Ružbarskej – 50 € 

z krstu * Karin Galeštokovej – 50 € 

z pohrebu + p. Štefanovej – 200 € 
z pohrebu + Evy Strakovej – 200 € 

z pohrebu + Jána – 200 € 
z pohrebu + Oľgy Terekovej – 100 € 

z pohrebu + Agáty – 100 € 
z pohrebu + Lýdie – 50 € 

Neokatechumenátne spol. – 500 € 

milodar jednotlivcov na účet farnosti za december a január spolu 985 € 
 

Vytlačené pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.                Tlačiareň www.kusnir.sk 


