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INFORMAČNÝ MESAČNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEHO FARSKÉHO ÚRADU 

Farský list   C&M 8. 
30.8.2013 

ŽIACKA 17, 04018 KOŠICE,   055/6852217        kosicekrasna@rimkat.sk         ROČNÍK: II. 
www.farnostkrasna.sk 

RÍMSKOKATOLÍCKA  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V KE - KRÁSNA 
 
 

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina,  
Rehoľná 2, Košice – Krásna 

otvára  
svoje brány pre žiakov základnej školy a detí materskej školy pri príležitosti začiatku školského roka 
2013/2014. 

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční 
dňa 2. septembra 2013 s nasledovným programom: 

 
1. Stretnutie detí a žiakov v budove ZŠ s MŠ sv. M. Križina   -  8,00 hod 
2. Svätá omša v kostole sv. Cyrila a Metóda Košice – Krásna - 8,30 hod 
3. Slávnostné otvorenie šk. roka 2013/2014 v areáli ZŠ s MŠ sv. M. Križina 
4. Organizačné pokyny v jednotlivých triedach.  
5. Záver 

 
Milí spolu veriaci, farníci farnosti sv. Cyrila a Metóda v Mestskej časti Košice Krásna nad 

Hornádom. Dňom 1. augusta 2013 došlo k zmene na poste riaditeľky Základnej školy s materskou 
školou sv. M. Križina. 

Prichádzam k Vám, milí Krasňančania s otvoreným srdcom. Verím, že aj Vy mňa takto 
prijmete. Chcem odovzdať Vašim deťom to najlepšie, čo učiteľ deťom odovzdať môže: dobré 
vzdelanie a dobrú výchovu. Skúste sa s láskavým srdcom pozrieť na našu školu, veď všetkých nás 
spája láska k Bohu, láska k deťom a dovolím si povedať, že aj láska ku Krásnej nad Hornádom.    

  
Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ sv. M. Križina 

ponúka v školskom roku 2013/2014 prácu v záujmových útvaroch pre všetkých žiakov a 
študentov Mestskej časti Krásna nad Hornádom ( žiak môže navštevovať CVČ aj vtedy, ak 
nie je žiakom školy): 

v Sedmokráska – detský folklórny súbor začína po rokoch svoju činnosť 
v MatSlo 9 – zamerané na rozšírenie vedomosti z matematiky a slov. jazyka 
v Moderná hudba,  Moderný tanec, Dramatický krúžok, Tvorivé dielne 
v Zborový spev,   Mladý redaktor, Športové krúžky 

 
Zároveň chceme osloviť nadšencov – odborníkov v ktorejkoľvek záujmovej oblasti a ponúknuť im 
možnosť viesť krúžok v našom Centre voľného času pri ZŠ s MŠ s. M. Križina. Kontaktujte nás na  
č. t. 0911 938 825 

PaedDr. Veronika BECOVÁ 
          riaditeľka školy 
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NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 
 

PROGRAM Národného pochodu za život 2013 
Duchovná príprava 
13. –  21. 9. 2013  
NÁRODNÁ NOVÉNA ZA ŽIVOT 
9-dňová bezprostredná duchovná príprava inšpirovaná akciou Mladí za rodinu 9 dní pred 
samotným pochodom 
14.9. za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa  
15.9. za prehĺbenie viery v Krista v slovenskom národe  
16.9. za zákony ochraňujúce dôstojnosť každého ľudského života 
17.9. za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu 
18.9. za starých a chorých členov rodín 
19.9. za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva 
20.9. za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách  
21.9. za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a prirodzenú hodnotu manželstva a 
rodiny  
22.9. za požehnanie Národného pochodu za život, aby poslúžil nášmu národu ku 
schopnosti lepšie spravovať celé stvorenie a ochraňovať dôstojnosť každého ľudského 
života 
PREDPROGRAM 
16. – 20. 9. 2013  
LIFE ACTION – LIFE PROTECTION 
Rôznorodé pro-life iniciatívy v Košiciach 
pouličná propagácia ≈ živá pro-life reťaz s transparentmi pri cestných komunikáciách ≈ 
„Oblapenie Ústavného súdu“ ≈ modlitby pred budovami, v ktorých sa vykonávajú potraty ≈ 
kontinuálne čítanie encykliky Evangelium vitae ≈ „Akcia kilo“ na podporu opustených matiek 
v núdzi a iné.  
SPRIEVODNÉ AKCIE NÁRODNÉHO POCHODU ZA ŽIVOT 
PIATOK (20. 9.)  

18:00   Ekumenická bohoslužba slova „na poďakovanie Bohu za dar ľudského života“ 
za účasti viacerých biskupov a predstaviteľov mesta  
evanjelický a. v. chrám na Mlynskej ul. v Košiciach 

SOBOTA (21. 9.)   
Príjazd prvých účastníkov Národného pochodu za život do Košíc.  
Nocľah (najmä pre mladých) bude zabezpečený v školách v centre Košíc. Jednotlivci aj 
skupiny, ktorí majú záujem o ubytovanie, sa musia zaregistrovať na stránke Národného 
pochodu za život  www.pochodzazivot.sk.  
13:00 – 19:00   workshopy na rozličné pro-life témy  
spoločenské priestory a ulice v centre Košíc 
 
I. blok – 13:00 – 15:00 
II. blok – 15:00 – 17:00 
III. blok – 17:00 – 18:00 
Vybrané témy workshopov: 
Prirodzený prístup k plodnosti v gynekológii a pôrodníctve 
Prenátalny psychologický vývin dieťaťa 
Prijatie postihnutého dieťaťa do rodiny 
Čakáš nečakané dieťa? Konkrétna pomoc tehotným ženám v núdzi. 
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KOŠICE 2013 
 
Látkové plienky verzus jednorázové plienky 
Nosenie detí v šatkách 
Som mladý a som za život. 
Ochrana života a médiá 
Sexuálna výchova – ako doma v škole zabezpečiť deťom primeranú výchovu 
Ako rešpektovať ľudskú dôstojnosť až do konca? – paliatívna starostlivosť  
Pro-life advokácia – ako sa angažovať za dobrú legislatívu a dobré vládnutie 
 
Prednášateľmi budú odborníci na jednotlivé témy, napr. Ivan Wallenfels, gynekológ; Marcela 
Dobešová, predsedníčka Fóra života; manželia Predáčovci, Liga pár páru; Anna Záborská – 
europoslankyňa, Richard Vašečka – poslanec NR SR; Jana Tutková – CBR Europe; Patrik 
Daniška – právnik a ďalší. 
 
16:00 – 22:00 Life celebration večer  
Infiniti aréna na Moyzesovej ul. v Košiciach 

16:00 pro-life svedectvá (hudobne doprevádza spoločenstvo Maranatha) 
18:00 pro-life ruženec košických farností 
19:00 otváracia svätá omša Národného pochodu za život 
20:30 „Koncert pre nenarodených“ (Milenky band, Kerygma a ich hostia) 

 
19:00 – 07:00 (22.9.)  celonočná adorácia pred Eucharistiou v Uršulínskom kostole. 
 
NEDEĽA (22. 9.)  
 
príjazd ďalších účastníkov  
dopoludnia: pro-life nedeľné bohoslužby vo všetkých kostoloch Košíc; jednotliví 
katolícki biskupi budú celebrovať sv. omše v určených košických kostoloch spolu 
s miestnymi veriacimi ako aj s pútnikmi z vlastnej diecézy; podobne by sa mohli zhromaždiť 
nekatolícki kresťania vo svojich chrámoch.   
 
11:00 – 16:00 Skautské mestečko, atrakcie pre deti na Hlavnej ul. pri Urbanovej veži 
 
12:30  moderovaný hudobný program na hlavnom pódiu Národného pochodu za život 
Hlavná ul. v Košiciach (pri Soche Immaculáty); zhromažďovanie a mobilizácia účastníkov  
vystúpia rečníci z oblasti politiky, verejného života, kultúry, lekárskej profesie, Cirkvi, pro-life 
hnutia na Slovensku i v zahraničí.  
Sprievodný hudobný program: Good fancy a Komajota 
 
14:30 NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 
oslavný pochod ulicami mesta (Hlavná-Alžbetina-Šrobárova-Kuzmányho-Strojárenská-Nám. 
maratónu mieru-Hlavná). Pochod sa ukončí návratom k pódiu na Hlavnej ul. a záverečnou 
„bodkou“. 

 
So zreteľom na povahu akcie je vhodné, ak si k Národnému pochodu za život 

prinesieš aj transparenty o úcte k ľudskému životu, štátne zástavy, prenosné ozvučenie, 
originálne vlastné označenie (tričká, šatky, šiltovky...) a pod. Najkrajšou ozdobou pochodu 
za život sú rodičia so svojimi deťmi. Z organizačných dôvodov je vítané, ak svoju účasť na 
Národnom pochode za život	  oznámia	  účastníci	  vopred	  cez	  registráciu	  na	  www.pochodzazivot.sk.	  	  
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SV. OMŠE SEPTEMBER  2013 
 

 
2. septembra 2013 o 8.30 sv. omša na začiatok nového  

škol. roka 2013/2014. 
Srdečne pozývame okrem žiakov, pedagógov aj rodičov 

a sympatizantov školy. 
Patróna školy sv. Marka Križina, oslávime pri sv. omši v pondelok 

9.9.2013 o 8.30  
vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v KE – Krásnej. 

8. septembra 2013 na sviatok  
Narodenia Panny Márie,  

bude odpustová slávnosť v Nižnej Hutke o 10.30 ,  
kde kostol je zasvätený práve tomuto sviatku.    

 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1. 
NE 

+ MÁRIA HAJDUOVÁ 1. VÝR 8.30 15. 
NE 

+ ONDREJ MEDVE 2. VÝR 8.30 
PRO POPULO 10.30 + IMRICH HRABKOVSKÝ 20.VÝR 10.30 

2.PO + MÁRIA, FRANTIŠEK HEGEDUŠ 7.00 16.PO + DUŠAN, FRANTIŠEK 7.00 

3. 
UT 

+ ROD MICHAL NAGY, JÁN FORAI 7.00 
17.UT 

ZBP JARMILA ŠTETINOVÁ 7.00 

+ FRANTIŠEK 18.00 + FRANTIŠEK TAKÁČ, + IVAN PUŠKAŠ 18.00 

4.ST + LADISLAV TRUHAN 7.00 18.ST ZBP ROD. HEGEDUŠOVÁ 7.50 

5.ŠT ZBP RUDOLF 7.00 19.ŠT + HELENA, MICHAL HAJDUK 7.00 

6. 
PI 

+ JOZEF ŠTUDENC 7.00 20. 
PI 

+ MARGITA PALFIOVÁ, + ALŽBETA 
JANOČKOVÁ 7.00 

+ MÁRIA KOVALČÍKOVÁ 18.00 ZBP TOMAN DEMETER 18.00 

7.SO HELENA TAKÁČOVÁ 70 RŽ 8.00 21.SO + MARGITA VASIĽOVÁ 8.00 

8. 
NE 

+ MÁRIA, PAULÍNA, JURAJ, PAVOL ŠIMAĽ 8.30 22. 
NE 

+ MÁRIA ONDERKOVÁ 1.VÝR. 8.30 
PRO POPULO 10.30 + FRANTIŠEK, HELENA, PAULÍNKA 

ANĎALOVI 10.30 

9.PO + VINCENT, MAREK TIMURA 7.00 23.PO + JANA, MICHAL, MICHAL FRANKO 7.00  
10. 
UT 

MÁRIA HAKEOVÁ ZBP 85 R 7.00 
24.UT 

ZBP BOHUZNÁMEJ RODINY 7.00  
+FRANTIŠEK, MÁRIA KOBEZDA 18.00 + PETER BIČKOŠ, +ANNA GAMRÁTOVÁ 18.00  

11.ST + MARGITA HENKEĽOVÁ 7.00 25.ST + JÁN HEGEDUŠ 7.50  
12.ŠT +ONDREJ, MÁRIA, JANA, FRANTIŠKA, JOZEF 

BRECKO 7.00 26.ŠT + PAULINA, FRANTIŠEK, FRANTIŠEK 
HEGEDUŠ 7.00 

13. 
PI 

+ VERONIKA, JOZEF HEGEDUŠ 7.00 27. 
PI 

+ JÁN, ANNA VALIK 7.00 

+ MÁRIA ŠOLTÉSOVÁ 18.00 + MÁRIA MATISOVÁ 18.00 
14.SO + MÁRIA, ONDREJ MURA 8.00 28.SO + KAMIL JÁN HUDÁK, KŇAZ 8.00 

29. 
NE 

+ MÁRIA, JOZEF, JOZEF ČORBA 8.30 
+ BRANISLAV REVÁK 10.30 

30.PO + JÁN, MARGITA, LADISLAV HEGEDUŠ 7.00 

+ RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA	  
ŽIACKA 17,04018 KE-KRÁSNA, 055 6852217	  

 
 
 


