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

 
           
K Roku Božieho Slova, ktorý slávime i na Slovensku, pozýva symbolické logo. Dominuje v ňom 
červený kríž so stranami Svätého Písma v štvorfarebnej kombinácii (žltej, zelenej, modrej a 
červenej) a nápis "Rok Božieho Slova". Ide o kombináciu loga Katolíckej biblickej federácie, ktorá 
iniciovala, aby sa v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho Slova. U nás tento návrh prijala 
Konferencia biskupov Slovenska. 
 
"Môžeme povedať, že základom je kríž - symbol Krista, ktorý je pre nás definitívnym Božím 
Slovom. Slovom, ktoré sa stalo telom. Farby zas odkazujú na stvorenie - ktoré povstáva skrze 
Božie slovo - a na univerzalitu - pretože ono je pre všetkých," vysvetlil posolstvo loga misionár zo 
Spoločnosti Božieho Slova P. Marek Vaňuš, SVD. Základné línie prežívania špeciálneho 
tematického roka je možné nájsť na stránka Katolíckeho biblického diela na Slovensku. 
 
Rok Božieho Slova slávime od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 
2020). Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch 
vlani na začiatku Adventu. 
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SILVESTER   
 

Silvester 2019 
Milí veriaci. 
Dnešný deň je najvhodnejší na to, aby sme bilancovali končiaci sa rok 2019 a mali vízie na 
prichádzajúci rok 2020. 
Je to dobrá príležitosť prosiť o odpustenie všetkého, čoho sme sa dopustili, aj za 
nedostatok lásky. Je to vhodný deň na poďakovanie sa Bohu za všetky dobrodenia. 
Cirkev nám pripomína, že sme pútnici. Sama je prítomná vo svete a predsa putujúca. 
 V tejto chvíli sa podobáme pohrebnému sprievodu 7 súrodencov, ktorí putujú na cintorín a 
nesú malú truhličku. Idú pochovať amputovanú nohu svojho otca. Časť jeho tela. 
My dnes pochovávame časť nášho života, jeden rok 2019. Aký bol? To si musí každý sám 
pred sebou a Pánom Bohom pravdivo a úprimne hodnotiť. Tu sa nedá klamať ,ani 
prikrášľovať , ani obviňovať muža, ženu či deti. Kolegov v práci či susedov, Cirkev či 
kňazov. 
Boh vidí všetko, aj záhyby našej duši, kde radi schovávame hriech, a ani v spovedi ho 
nevyznáme. 
Ťažko, veľmi ťažko je pochovať svoju pýchu, hrdosť, namyslenosť. Chránime si to a 
zároveň si škodíme. 
 Na konci roka 2019 sa v duchu pozrime na duchovný stav v našej farnosti. 
Krst.   
Prvá a najpotrebnejšia sviatosť. Krstíme deti každému a všetkým, cirkevne, či civilne 
sobášeným, alebo žijú len ako partneri. V tom nevidím problém. Problém je v tom, že stále 
platí cirkevný zákon  o krstných rodičoch. Majú mať 16 rokov, aj sv. birmovania a keď sú 
manželia cirkevný sobáš.  To nezmenil ani pápež František, ani arcibiskup Bernard a 
nemôžem to ani ja spolu s pánom kaplánom. 
Potešil by som  sa, keby ste nezamieňali slova, nemôže , za nechce. Slušní  a dobrí ľudia 
to vedia rozlíšiť. Len ťarbaví srdcom... 
Birmovanie:  
Tu vážny nedostatok počas pripraví na birmovanie nevidím. Poctivo sa všetci zúčastňujú 
stretnutí  každý týždeň, počas celého roka. Ale bolesť príde vtedy, že po prijatí tejto 
sviatosti, kostol nevidia až na výnimky, takých 10 percent praktizuje vieru a ostatní sú  
kde? 
Sviatosť zmierania – sv. spoveď? 
 Podobne ako som spomínal. Jeden celý rok deti  poctivo sa zúčastňujú spolu s rodičmi na 
katechézach a potom? Aj v pastierskom liste nášho arcibiskupa sme počuli aké je to . Prvé 
a možno posledné. 
Eucharistia:  
Je to podobné ako so sv. spoveďou a birmovkou. U mnohých prvé a posledné. 
Príčina:   chýba kvalitná domáca výchova po každej stránke, náboženskej, rodinnej, 
ľudskej i spoločenskej. 
Zmienim sa, kto nemôže prijímať sviatosti: kto žije v ťažkom hriechu,  kto sa hnevá. 
Manželia , ktorí nezdieľajú spoločné lôžko a stôl, kto je rozvedení, kto žije v konkubináte, či 
už slobodní, ktorí žijú spolu, alebo manželia, ktorí si našli iného partnera. 
Kto je rozvedení a žije sám, môže požiadať o povolenie pristupovať k sviatostiam. A s 
týmto povolením môže ísť kdekoľvek na sv. spoveď a spovedník si to  môže aj vypýtať. 
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 Preto je potrebné ho mať so sebou. Kto takéto povolenie nemá, nemôže pristupovať k 
sviatostiam. 
Pomazanie chorých:   udeľujeme spoločné pomazanie na sviatok Lurdskej Panny a Márie. 
V nemocniciach v Košiciach sú kňazi poverení starostlivosťou o chorých. Tam môžu prijať 
sviatosti i pomazanie chorých. Aj napriek tomu mnohí veriaci zomierajú bez tejto sviatosti. 
 
Manželstvo: 
 
 Mnohých postihla tragédia, že sa rozviedli so svojim manželom či manželkou. Vlastnou 
i nevlastnou chybou. Nedá sa obviňovať len toho druhého. Vina je na oboch stranách, len 
stupeň intenzity viny je niekde vyšší. 
Snúbenci  mnohokrát žijú spolu pred svadbou v spoločnej domácnosti. Po svadbe, keď 
majú žiť spolu, sa rozvedú. Vyhasol cit medzi nimi, hovoria. Ten tam nikdy nebol. Zvíťazila 
telesnosť iného-cudzieho nad sebaobetovaním a darovaním sa jeden druhému. 
 
Sv. omša: 
 
  460 sv. omši sme slávili spolu s p. kaplánmi tu v tomto kostole, na filiálkach NH 125 + VH 
117.  
Ďakujeme vám, že ste sa spolu s nami modlili, aby moja i vaša obeta, zaľúbila sa Pánu 
Bohu všemohúcemu. Je to obeta, moje odovzdanie, moje ponorenie sa do Božej lásky 
a milosti. To je moja oddanosť Pánu Bohu. 
Tak to treba chápať a brať. Kto tak neberie, len sa ukazuje každý deň v kostole, aby bol, 
videli ho, aby sa tu prezentoval,  ukázal, ale ovocie sv. omše, milosti neprijíma, je tvrdo 
uzavretý pred hlasom Boha.  
 
Pred sv. omšou treba zachovať ticho, je to čas osobnej prípravy. Sv. ruženec pred sv. 
omšou je dobrý zvyk, ale treba sa ho správne modliť a nepridávať rôzne modlitby, akoby 
sv. omša nebola platná, keď sa nevymodlia všetko. 
Tak isto po sv. omši. Anjel Pána sa modlíme doma o 20.00, keď zvonia zvony. Nič 
nebraní, keď si zvykneme doma s celou rodinou i návštevou sa pomodliť Anjel Pána. Ani 
pozdrav sv. oltárnej nie je potrebný, to každý urobí sám. Počas záverečnej piesne, kto 
chce odíde, alebo ostane a touto záverečnou modlitbou ho rušíte, zbožné sestry ženy. 
Pri každej sv. omši je obetovanie. Ja niečo obetujem, dávam, prinášam. U nás je určené 
venovať milodar na to, čo všetko súvisí s obetou. Plnosť sv. omše je vtedy, keď niečo 
obetujem, dávam, prinášam počas obetovania, nielen v nedeľu ale pri každej sv. omši. 
Preto skúsime od nového roka pri každej sv. omši naplniť toto volanie. 
 
Pohreb. 
 
 Som rád, že ste prijali volanie sv. matky Cirkvi, že sv. omša je najväčší dar pre dušu 
zomrelého. Myslím, že taký spôsob aký máme zaužívaný je praktický. 
Ale pohrebné obrady na cintoríne by chcelo viac zvrúcniť a dovoliť kňazovi vykonať 
dôstojné obrady. Okolo katafalku je príliš veľa a naširoko kvetov a vencov, ktoré prekážajú, 
aby kňaz obišiel truhlu s incenzom. Stačí iba jede rád a ostatné na miesto, ktoré je na to 
určené. Umelé kvety nie sú prejavom úcty ani voči mŕtvemu , životnému prostrediu, či 
ostatným ľudom. Keď sa modlíme o večný život, tam patria živé kvety. 

                                                                                                          PAVEL KAMINSKÝ 
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 SV. OMŠE FEBRUÁR  2020  
 DEŇ HOD. ÚMYSEL 

1. 
SO 

8.00 + JOZEF ZUPKO 
8.00 + ALŽBETA, JÁN ŠOLTÉS 

2. 
NE 

8.30 +ANNA, HELENA, LADISLAV GAMRÁT 
10.30 ZA FARNOSŤ 

3.PO 7.00 + EUGEN, JOLANA, PETER, ANNA 
4. 
UT 

7.00 + FRANTIŠEK, MARGITA 
18.00 ZBP TERÉZIA 70RŽ A RODINA 

5.ST 7.00 + LADISLAV EPERJEŠI 
7. 

PIA 
18.00 ZBP TERÉZIA 70RŽ  
18.00 XXXXXXXXXX  

8. 
SO 

8.00 + JOZEFÍNA ANDREJKOVIČOVÁ 
8.00 + JOZEF, VERONIKA, VINCENT, HELENA 

9. 
NE 

8.30 + MARTA BUGOŠOVÁ 1.VÝR 
10.30 ZBP ALŽBETA VARGOVÁ 80RŽ S RODINOU 

10.PO 7.00 + DIANKA 
11. 
UT 

7.00 + VERONIKA, JÁN VINC 
18.00 + LADISLAV, LADISLAV  MÁRIA, ANNA TRUHAN 

12.ST 9.00 + Z ROD. ŠPACAIOVEJ            / REKOLEKCIE KŇAZOV DEKANATU/ 
14. 
PIA 

18.00 + MAGDALÉNA, JÁN  
18.00 + MARGITA HAZUCHOVÁ  

15. 
SO 

8.00 + PETER, MÁRIA, FRANTIŠEK, MÁRIA 
8.00 + MIKULÁŠ, MÁRIA A + Z ROD. MARTONOVEJ 

16. 
NE 

8.30 + ŠTEFAN, MÁRIA, ŠTEFAN FEKETE 
10.30 ZA FARNOSŤ 

17.PO 7.00 + MILAN, JÁN, ALŽBETA, FRANTIŠEK 
18. 
UT 

7.00 ZBP JANA, JÁN 
18.00 + JURAJ ŠIPOŠ 

19.ST 7.00 + ANDREJ KRAJŇAK 
21. 
PIA 

18.00 + JOZEF BODA  
18.00 XXXXXXXXXXX  

22. 
SO 

8.00 + OTÍLIA, JÁN, IVAN MIĽO 
8.00 + FRANTIŠEK, MARGITA GORDOŇ 

23. 
NE 

8.30 ZBP VALÉRIA A JOZEF 30RSŽ 
10.30 + ZBP JOZEF 70RŽ 

24.PO 7.00 + JANA, MICHAL, MICHAL FRANKO 
25. 
UT 

7.00 + IMRICH, MÁRIA, JOZEF, ILONA 
18.00 + ANNA, ZUZANA, ONDREJ, JURAJ 

26. 
ST 

8.00 + JOLANA                                                      / POPOLCOVÁ STREDA/ 
18.00 + MÁRIA, FRANTIŠEK, JÁN, ANNA 

28. 
PIA 

18.00 ZBP PAULÍNA S RODINOU  
18.00 ZBP ROD. TAKÁČOVEJ  

29. 
SO 

8.00 + HELENA, JOZEF LACKO 
8.00 + MÁRIA NAGYOVÁ, + BRANISLAV REVÁK 

 

Udeľovanie sv. pomazania chorých: 10.2. filiálky / 11.2. farský kostol 
 

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Košice – Krásna 
pozýva všetkých rodičov, priateľov školy a budúcich prvákov  dňa 13. 02. 2020 na 

Deň otvorených dverí 
7:45 – 9:30 otvorené vyučovacie hodiny 

15:00 – 17:00 prehliadka priestorov školy spojená s prezentáciou činnosti školy 
 

 


