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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 
2014/2015. 

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 
dňa 2. septembra 2014 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 2014/2015 v areáli ZŠ s MŠ sv. M. Križina 

4. Organizačné pokyny v jednotlivých triedach.   

Žiakom II. stupňa je potrebné doniesť  tašky na učebnice. 

5. Záver 

Milí farníci farnosti sv. Cyrila a Metóda, chcem Vám aspoň v krátkosti predstaviť prácu a aktivity   

Základnej školy s materskou školou. Naša škola ponúka kvalitný výchovno – vzdelávací program s využitím 

informačných technológií -  v škole máme 3 učebne informatiky, kvalitné výukové softvéry, interaktívne 

tabule, využívame výučbové prezentácie v programe PowerPoint a pod. V rámci projektu „Digiškola“ sme 

získali nové interaktívne tabule pre základnú aj materskú školu. V tomto projekte sme pre ZŠ  získali 20 

tabletov, s ktorými začneme pracovať v prichádzajúcom školskom roku. Škola je zapojená do ďalších 3 

projektov vyhlásených Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu. Našou snahou je zabezpečiť kvalitný 

výchovno-vzdelávací proces a zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia školy. V uplynulom 

školskom roku sme za pomoci Mestskej časti Krásna, sponzorov a vlastných finančných prostriedkov 

zabezpečili výmenu okien takmer na dvoch pavilónoch školy, zakúpili sme nové lavice pre druhákov 

a naďalej chceme v týchto aktivitách pokračovať. 

Aj v tomto školskom roku pracuje pri škole Školský klub detí a Centrum voľného času, ktoré ponúka  

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): napr. Florbal a iné loptové hry, zborový spev, 

Sedmokráska, MatSlo, moderná hudba a iné. 

Milí rodičia, uchádzame sa o Vašu dôveru a verím, že zveríte Vaše deti do našej výchovy. 

 

       PaedDr. Veronika BECOVÁ 

        riaditeľka školy 
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PÔST A MODLITBA ZA KŇAZOV 
 

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie začne 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za 
všetkých kňazov na Slovensku. Reťaz bude v dňoch 15. septembra - 24. októbra 2014 a prebieha 
s požehnaním otcov biskupov. Zastrešuje ju spoločenstvo Modlitby za kňazov (viac na 
www.mzk.sk). 

Pôstna reťaz bude zavŕšená púťou za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne dňa 25. 10. 2014. 

Reťaz pôstu a modlitieb,  obetujeme za kňazov na Slovensku - ako poďakovanie Bohu za dar 
kňazstva a za požehnanie v ich službe. Budeme prosiť za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie, aj 
za starých a chorých kňazov. Úmyslom pôstu budú aj prosby za dar nových povolaní. Svojimi 
obetami chceme vyprosiť dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili.  

Kňazov prosíme, aby sa k nám pripojili najmä tým, že odslúžia sväté Omše za seba a 
ostatných spolubratov, práve v tomto čase. Veríme, že aj kňazi sa pripoja k našim modlitbám 
a pôstom a tak spoločne vytvoríme živé spoločenstvo, plné viery. 

Veriaci sa môžu v danom čase postiť v ľubovoľný deň, ktorý nemusia oznamovať. 
Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej Omši a obetovať ju za kňazov. Je vhodné pridať aj 
modlitby Cirkvi – ktoré sú na zvážení každého veriaceho (ruženec, litánie, adorácia...). 

Veriaci v jednotlivých farnostiach majú možnosť konkrétnym spôsobom prejaviť vďaku 
a spolupatričnosť svojím kňazom. Okrem zapojenia sa do pôstu, môžu (po dohode so svojimi 
kňazmi) zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie.  

Veríme, že ovocie spoločných modlitieb a pôstov bude požehnaním pre nás všetkých. 

„Prv než budú volať, ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším.“  Iz 65, 24 

Za spoločenstvo Modlitby za kňazov    Samuel Brečka 

Za OZ Manželské stretnutia              Soňa Vancáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzk.sk/
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MEDŽUGORIE 
24. júna 1981 videlo okolo 18.00 

hod. šesť mladých ľudí - Ivanka 

Ivanković, Mirjana Dragićević, 

Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, 

Ivan Ivanković a Milka Pavlović – a 

kopci zvanom Crnica, niekoľko sto 

metrov nad miestom, ktoré sa dnes 

nazýva Podbrdo, mladú ženu s 

dieťaťom v náručí, ktorá ich rukou 

volala, aby k nej prišli bližšie. 

Vystrašené deti sa k nej však báli 

priblížiť. 
Na druhý deň, 25. júna 1981, 
pocítili štyria z nich - Ivanka 

Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković and Ivan Dragićević - v rovnakom čase silné 
volanie prísť znova na to miesto, kde deň predtým videli osobu, v ktorej rozpoznali Pannu 
Máriu. Pridali sa k nim Marija Pavlović a Jakov Čolo. Takto sa vytvorila skupina 
medžugorských vizionárov. Modlili sa a rozprávali s Pannou Máriu. Odvtedy sa každoročne 
25. jún oslavuje ako deň výročia zjavení v Medžugorie. Od toho dňa majú vizionári 
každodenné zjavenia, kdekoľvek sa nachádzali, spolu či samostatne. Milka Pavlović a Ivan 
Ivanković už viac Pannu Máriu nevideli. 
Na tretí deň, 26. júna 1981, dala Panna Mária prostredníctvom detí posolstvo, v ktorom po 
prvýkrát pozýva k pokoju slovami: „Pokoj, pokoj, pokoj – jedine pokoj! Pokoj musí zavládnuť 
medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom!“ Zjavenie a posolstvá Panny Márie 
podnietili ľudí, najskôr domácich obyvateľov z farnosti, neskoršie i ľudí z okolitých dedín či 
dokonca celého sveta, k spoločnej modlitbe. 
Prenasledovania vizionárov, ich rodičov, príbuzných, farníkov, kňazov, ba dokonca i 
samotných pútnikov začalo bezprostredne po začiatku zjavení. Polícia často brávala 
vizionárov na výsluch, podstúpili tiež viaceré psychiatrické vyšetrenia, ktoré zakaždým 
potvrdili, že deti sú zdravé. Aj ďalšie vyšetrenia z nasledujúcich rokov priniesli rovnaký 
výsledok. 
Otec Jozo Zovko, vtedajší farský kňaz v Medžugorie, bol mesiac a pol po začatí zjavení 
uväznený, a i napriek jeho nevine vtedajším komunistickým režimom odsúdený na tri a pol 
roka väzenia. 
Vďaka zjaveniam Panny Márie v Medžugorie sa z malej dedinskej farnosti stalo pre veľký 
zástup pútnikov z celého sveta miesto stretnutia (v prvých 20-tich rokoch ich bolo viac ako 
20 miliónov), a jedným z najväčších modlitebných centier sveta, porovnateľný s Lurdami a 
Fatimou. Nespočetné množstvo ľudí svedčí o tom, že práve na tomto mieste našli svoju 
vieru a získali pokoj.  
Vizionári spoločne podávajú svedectvo o tom, že prostredníctvom nich dáva Panna Mária 
posolstvá pre farnosť a svet. Týkajú sa najmä pokoja, viery, obrátenia, modlitby a 
pôstu. Farníci spolu s pútnikmi sa musia najskôr stať svedkami zjavení a posolstiev Panny 
Márie, a až potom sa s vizionármi pridať k uskutočňovaniu jej plánu obrátenia sveta a 
zmierenia s Bohom. Koncom roku 1982 sa Panna Mária vnútorným spôsobom (locutio 
cordis) začala prihovárať dvom desaťročným dievčatám, Jelene a Marijane Vasil. 
Prostredníctvom ich modlitebnej skupiny viedla Panna Mária od roku 1983 – 1987 
modlitebné hnutie, ktoré vzniklo na začiatku zjavení. 
Posolstvá Panny Márie z Medžugorie vytvárajú určitú školu pokoja, modlitby a lásky. 
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SV. OMŠE SEPTEMBER 2014 

 
V sobotu 6. septembra 2014 na slávnosť Výročia posviacky katedrály sv. Alžbety budú v katedrále 
celodiecézne rekolekcie, ktorými si spomenieme na sv. Košických mučeníkov sv. Marka, Melichara 

a Štefana. Začiatok o 9:30 Fatimská sobota; 10:00 sv. omša. 
 
15. september  Sedembolestná Panna Mária 
Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je 
známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je 
symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný 
nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No 
predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote 
prežila. Sú to: 

1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“) 
2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša 
3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme 
4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste 
5. Ukrižovanie a smrť Ježiša 
6. Snímanie z kríža 
7. Ježišov pohreb 

 
 
 
 
 

 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1.PO + JÁN, MÁRIA HAJDUK  2.VÝR. 7.00 15.PO 
+ ONDREJ MEDVE 3. VÝR. 7.00 

ZBP MÁRIA TAKÁČOVÁ 50RŽ, 30 SPŽ 8.30 

2. 
UT 

+ JOZEF, ANNA JOZEF A VŠETKÝCH 

ZORELÝCH KERTÉSOVYCH 
7.00 16. 

UT 

+ JÚLIA VIDOVÁ 7.00 

+ NIKODÉM, MARGITA ŠUSTER 18.00 + FRANTIŠEK, HELENA BODNÁR 18.00 

3.ST + VLADIMÍR BOZOGÁŇ 7.00 17.ST + JOZEF KOCHANIK 7.00 

4.ŠT + ALŽBETA, IMRICH HRABKOVSKÝ 7.00 18.ŠT + ANNA GAMRÁTOVÁ 10. VÝR. 7.00 

5. 
PI 

+ JÚLIA VIDOVÁ 7.00 19. 
PI 

+ MICHAL, ANNA, LADISLAV KLIKA 7.00 
DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 + JÁN VARGA 18.00 

6.SO DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.00 20.SO + NIDODÉM, MARGIRA ŠUSTER 20. VÝR. 8.00 

7. 
NE 

DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.30 21. 
NE 

+ ONDREJ, MÁRIA, JÁN, FRANTIŠEK, 
JOZEF BRECKO 

8.30 

PRO POPULO 10.30 PRO POPULO 10.30 

8.PO ZBP MÁRIA 50RŽ 7.00 22.PO + HELENA, FRANTIŠEK JAGER 7.00 

9. 
UT 

+ MÁRIA, JURAJ, MÁRIA, JÚLIA BENKOVÝCH 7.00 23. 
UT 

ZBP HELENA KAŇUCHOVÁ 7.00 

+ ALŽBETA, IMRICH HRABKOVSKÝ 18.00 ZBPJOZEF A ANNA SEMAN 50 RSŽ. 18.00 

10.ST + JÁN, PAVOL ANGYAL 7,00 24.ST + PAULÍNA KIRÁĽOVÁ 7.00 

11.ŠT + KATOL, ŽOFIA  A CELÁ RODINATRABÍK 7.00 25.ŠT + ANDREJ ŠUBER 7.00 

12. 
PI 

ZBP ROD. HEGEDUŠOVEJ 7.00 26. 
PI 

+ JÁN, MÁRIA ORLOVSKÝ 7.00 
+ JÁN, ANNA, JÁN MÁRIA OROS 18.00 ZBP LADISLAV ŠKRAK 70 RŽ. 18.00 

13.SO + JÁN HORŇAK 1. VÝR. 8.00 27.SO DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.00 

14. 
NE 

+ ALŽBETA KIRÁĽOVÁ 1.VÝR. 8.30 28. 
NE 

DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.30 

PRO POPULO 10.30 PRO POPULO 10.30 

 
7.SEPTEMBRA 2014 O 10.30 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NARODENIA 
PANNY MÁRIE V NIŽNEJ HUTKE 

29. PO + PETER HEGER 5. VÝR. 7.00 

30.  
UT 

+ LADISLAV, ANNA, ŠTEFAN TKÁČ 7.00 

+ FRANTIŠEK  AČAI 18.00 


