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RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V  KE - KRÁSNA 

2. FEBRUÁR – OBETOVANIE PÁNA - HROMNICE 

V 

katolíckych 
kostoloch sa 

dnes koná 
obrad 

požehnania 
sviec, liturgia 

svetla ako 
symbol očisty 

a procesie. 

Biskupi alebo 
kňazi počas 

sv. omší 
požehnávajú 

hromničné 
sviece, ktoré 

sú pre 
veriacich 

symbolom 
ochrany pred 

búrkami a 
rozličnými živelnými pohromami a nebezpečenstvami. 

Keďže v katolíckej cirkvi je 2. február aj Dňom zasväteného života, konajú sa dnes v 

diecézach stretnutia biskupov s rehoľníkmi a rehoľníčkami, ktorí zasvätili svoj život 
Bohu a službe ľuďom v rôznych oblastiach. 

Sviatok Obetovanie Pána bol v Jeruzaleme známy už v polovici 4. storočia. Pôvodne to 
bol mariánsky sviatok - Očisťovanie Panny Márie. Liturgia svetla, ktorá má dávnu 

tradíciu, a jej symbolom sú sviece, sa vzťahuje na Krista - svetlo sveta. V novom 
liturgickom kalendári z roku 1969 sa tomuto sviatku vrátil kristologický charakter. 

Deň zasväteného života na sviatok Obetovanie Pána 2. februára zaviedol v roku 1997 

pápež Ján Pavol II. Nadviazal na tradíciu, ktorú začal ešte pápež Pavol VI., keď sa v 
tento deň schádzali do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne rehoľníčky a rehoľníci z celého 

Ríma. Tento sviatok je vyjadrením vďaky Bohu za túto formu života a hodnoty, ktoré 
zasvätené osoby prinášajú cirkvi a ľuďom a zároveň je ocenením ich služby. Aj bežní 

ľudia sa pri tejto príležitosti môžu zamýšľať nad významom hodnôt a obetí, ktoré 
prinášajú zasvätené osoby, a uvedomiť si, že materiálne bohatstvo nie je najvyššou 

hodnotou. 

Slávnostné sv. omše alebo liturgie a stretnutia biskupov so zasvätenými mužmi a ženami budú 2.2. vo všetkých 
diecézach po celom Slovensku. Dňa 2.02.2015 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach bude sláviť 
deň zasväteného života. Program:  9:30 – sv. omša v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach.    

 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3722&pr=0.1&w_id=60&tstamp=1419878916&pid=1053&cd=d26e8d5bd7e833eb40ee510a8cac0f82&f=1
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

SESTRY CHUDOBNÉHO DIEŤAŤA JEŽIŠ 
 

Sestra Petra 
Mária Petrušová 

 
Civilné meno 

Jolana. 
Narodená 
9.12.1919. 

Od 15. roku 
života vstúpila 

do rehole. 
V roku 2014 
oslávila 80 

rokov zloženia 
rehoľných 

sľubov. 
 

Žije v kláštore AACHEN, Nemecko 
 
 

MODLITBA ZA ZASVÄTENÉ OSOBY: 

Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí 
majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, 

ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život 
prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou  príkladom 
pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú 

zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a 
verným nasledovaním  evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých 

milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen 
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REFERENDUM     &    PÔST 2015 

FBRUÁR 

„Zoči-voči týmto ohrozeniam chcem upriamiť vašu pozornosť na blížiace sa referendum o ochrane 
manželstva a rodiny. Je to chvályhodná iniciatíva. Chce potvrdiť súčasný právny stav a zastaviť silný tlak 
tých, ktorí chcú zaviesť spomínané „nové ľudské práva“. V skutočnosti by to znamenalo vydať naše deti 
napospas sociálnym experimentom. Dobre sa preto oboznámte s obsahom tohto všeľudového hlasovania. 
Aktívne pomáhajte, aby sa o ňom dozvedeli a správne ho chápali čím viacerí vo vašom meste či vo vašej 
obci. Ohlasovať pravdu je služba lásky. Treba to robiť tým horlivejšie, čím viac sa zamlčuje alebo deformuje. 
S bolesťou pozorujem, ako niektoré mienkotvorné médiá bagatelizujú túto tému a pripisujú Cirkvi úmysel 
ovládať ľudí svoju doktrínou. Model rodiny, ktorú tvoria otec, mama a deti, tu však bol a fungoval už od 
počiatku, oveľa skôr ako Kristus založil svoju Cirkev.“  

/ Z pastierskeho listu Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa – metropolitu na sviatok sv. Rodiny 28.12.2014/ 
 
 

18. FEBRUÁR 2015 – POPOLCOVÁ STREDA 

V rímskokatolíckom liturgickom kalendári sa nachádza Popolcová streda ako prvý 
deň pôstneho obdobia. Jej termín pripadá vždy na 40. deň pred Veľkou nocou s tým, 
že do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele. V praxi pripadá Popolcová streda na 47. 
deň pred Veľkonočnou nedeľou a pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa termín 

popolcovej stredy každý rok mení. 

Poznačenie popolom je sprevádzané 
slovami: „Pamätaj, že si prach a na 
prach sa obrátiš.“ alebo „Kajajte sa a 
verte evanjeliu.“ 
Pre mnoho kresťanov predstavuje 
Popolcová streda pripomienku vlastnej 
konečnosti a cieľa či smerovania 
vlastného života, vyznačuje sa teda 
pokáním. V katolíckej cirkvi je Popolcová 
streda dňom prísneho pôstu. 

Pôstne pobožnosti: 

Každý piatok: 17.30 Cesta bolesti Panny Márie 

Každá nedeľa: 15.00 Krížová cesta 
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SV. OMŠE     FEBRUÁR    2015 
 

 

11.februára na sviatok Lurdskej Panny Márie vyslúžime sv. pomazania chorých v kostole 
 

V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťana predovšetkým naša vnútorná premena, 
naše pokánie. Je to určité vnútorné umieranie, ktoré človek vyjadruje aj navonok. Vnútorné pokánie 

kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. Sväté Písmo a cirkevní Otcovia 
zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu. 

DNI POKÁNIA 

Kán.1249: Všetci veriaci, každý svojím spôsobom, sú z božieho zákona povinní konať pokánie; aby 
sa však medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých 
sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej 
lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a 
zdržiavania sa mäsa podľa normy nasledujúcich kánonov. 

Kán.1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a pôstne obdobie. 

Kán.1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov 
sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; 
avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst (prísny) sa má zachovať na Popolcovú stredu a Piatok umučenia 
a smrti nášho Pána Ježiša Krista (Veľký piatok). 

Kán.1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu 
(prísny) však zaväzuje všetkých plnoletých (myslí sa od 18 r.) až do začatia šesťdesiateho roka 
života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní 
zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. 

 

 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1. 
NE 

+ MÁRIA HRABKOVSKÁ 40. VÝR. 8.30 15. 
NE 

ZBP ROD. MATIKOVEJ 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

2.PO 
+ JÁN KOVAĽ 7.00 

16.PO 
+ PETER, ALŽBETA, JÁN, 

MARTA SASFAI 
7.00 

+ LADISLAV, HELENA GAMRATOVÁ 18.00 

3. 
UT 

ZBP MÁRIA , VERONIKA 7.00 17. 
UT 

+ MÁRIA TAKÁČOVÁ 7.00 

POĎAKOVANIE ZA 40 RŽ FRANTIŠEK S ROD. 18.00 +MÁRIA, AUGUSTÍN JAKAB 18.00 

4.ST +PAVEL, RUDOLF  BARAN 7,00 18.ST 
 7.00 

+ MIKULÁŠ, MÁRIA A ZOMR. Z ROD 
MARTONOVEJ 

18.00 

5.ŠT + ANNA, FRANTIŠEK GAMRAT 7.00 19.ŠT + MÁRIA, JÚLIUS TAKÁČ 7.00 

6. 
PI 

+ JURAJ, ALŽBETA TOTH, 
+JÁN MATIS 

7.00 20. 
PI 

+KAROL,MARGITA TERNOCI 
+JURAJ, HELENA VARGA 18.00 

+ MÁRIA, JOZEF MATIS 18.00 + JOZEF BODA 18.00 

7.SO + JÁN, PETER, ANNA BUŠEK 8.00 21.SO ZBP MÁRIA 8.00 

8. 
NE 

+ MARGITA HENKEĽOVÁ, 2. VÝR. 8.30 22. 
NE 

+ OTÍLIA, JÁN MIĽO 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

9.PO + Z ROD. BODNÁROVEJ A VÉBEROVEJ 7.00 23.PO +MÁRIA, AUGUSTÍN, MÁRIA,FRANTIŠEK 7.00 

10. 
UT 

+ MICHAL, HELENA HAJDUK 7.00 24. 
UT 

+ JÚLIUS NAGY  1. VÝR. 7.00 

+ JURAJ, MARGITA KOLBELOVI 18.00 + ANDREJ, MARGITA KOVER 18.00 

11.ST ALŽBETA ŠOLTÉSOVÁ 85RŽ 7.00 25.ST + MARGITA, FRANTIŠEK GORDOŇ 7.00 

12.ŠT +JURAJ, MÁRIA BIALKO 7.00 26.ŠT ZBP RODINY 7.00 

13. 
PI 

+ MÁRIA LEHOTAIOVÁ 18.00 27. 
PI 

XXXXXXXX 18.00 

+ VERONIKA VINCOVÁ 18.00 ZBP PAULÍNA 50RŽ 18.00 

14.SO + MÁRIA, IMRICH, ANNA,ŠTEFAN 8.00 28.SO +JOZEF,MÁRIA,JOZEF ČORBA 8.00 


