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SVIATOK OBETOVANIA PÁNA (2.február) 

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho 

rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: 

„Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, 

ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. 

Lk 2,22-24 

 

 

 

 

 

*
_____________________________________

*
 

Modliť sa spevom 

Jedným z najdôležitejších prvkov modlitby je spev. Krátke spevy opakované 

znova a znova dávajú modlitbe meditatívny ráz. Prostredníctvom krátkeho textu 

vyjadrujú nejakú základnú skutočnosť viery, ktorá je 

ľahko uchopiteľná mysľou. Tým, že sa slová veľakrát 

opakujú, preniká táto skutočnosť postupne celou 

bytosťou. Meditatívny spev sa tak stáva spôsobom 

načúvania Bohu. Tak sa každý môže zúčastniť spoločnej modlitby a spolu s ostatnými 

zotrvať v pozornom očakávaní Boha bez potreby stanoviť presne dĺžku času. 

Pri otváraní brán dôvery v Boha nič nemôže nahradiť krásu ľudských hlasov 

spojených v piesni. Táto krása môže byť pre nás zábleskom „nebeskej radosti na zemi“, 

ako to vyjadrujú východní kresťania. A vnútorný život v nás začína prekvitať. 

 Tieto spevy napomáhajú osobnej modlitbe. Naše bytie skrze ne nachádza v Bohu 

vnútornú jednotu. Môžu sa predĺžiť v tichu nášho srdca, keď pracujeme, zhovárame sa s 

niekým alebo oddychujeme. Týmto spôsobom sú modlitba a každodenný život 

prepojené. Umožňujú nám zotrvať v modlitbe aj vtedy, keď si to neuvedomujeme, v 

tichu nášho srdca. 

http://www.farnostkrasna.sk/
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Bratia a sestry. 

 

Zvláštna nálada sa zmocňuje dnes všetkých ľudí. Mnoho je takých, ktorí chcú 

zabudnúť na vlastné sklamanie, neúspech, zlyhanie a preto sa hrnú do výstredných 

zábav. Mnoho je takých, ktorí rozumne a triezvo účtujú, a spravodlivo hodnotia 

osobné zlyhania i  úspechy, poctivé snaženia a statočné predsavzatia. Takí si s 

radosťou pozdvihnú čašu a pripijú manželke, rodine a priateľom. Takí nezabudnú na 

úprimné: Ďakujem Ti, Bože. 

Chvíľku zamyslenia by si mal dopriať každý. 

Aj my končíme občiansky rok 2016. Zostáva nám čas, aby sme si uvedomili, 

kde stojíme: v osobnom, rodinnom i farskom živote. Osobnú a rodinnú stránku 

svojho života si musíme skontrolovať sami. Čo sa týka života našej farnosti, na to sa 

pozrieme spoločne. Aký bol teda náš život vo farnosti? 

 

1. Čo hovoria matriky? 

Do matriky pokrstených sme zapísali  44 krstov, 20 chlapcov a 24 dievčat. 

Do matriky sobášených sme zapísali  14 sobášov.  

Do matriky zomrelých sme zapísali spolu 41 pohrebov. Z toho 18 mužov, 23 žien .  

 

2. Čo hovoria hospodárske knihy? 

Zostatok z roku 2015 činil: 3 976.72 €.  

Príjmy v roku 2016: 35 235.73€ / zvonček 16.748.88, MČ KE Krásna 2000 – organ, 

nájomné  2.400,05, účelové zbierky 3940.28/ 

Výdaj v roku 2016: 32 960.37 €. / 7401,18  - kostol, 6622.78 – kancelária+ fara, 

organ 2000, účelové zbierky 3940.28, do fondov ABU 779.42, daň z príjmov483.23 .  

Zostatok 6.200.51€ 

Za všetky milodary vyslovujem Pán Boh zaplať. 

 

3. Aký je duchovný život vo farnosti? 

Mrzí nás to, že mnohé deti neprichádzajú dopredu pred oltár, ale postavajú aj 

vonku, alebo sú roztrúsené po celom kostole. Za to môžu aj rodičia, ktorí ich 

neposielajú tam, kde je miesto pre deti. To isté platí aj pre mládež a zvlášť pre 

birmovancov.  Mnohí na sv. omše prichádzajú neskoro a nezapájajú sa do liturgie. 

Kto si tieto nedostatky berie na svedomie? Alebo sa svedomie už vytratilo? Z času na 

čas vás na to upozorňujeme, ale zdá sa nám, že v roku 2016 poučovať veriacich 

o živej a aktívnej účasti na sv. omšiach  je nemoderné. Je to bolesť, ktorú si 

spôsobujeme . Je to bolesť Krista, ktorého krv pre takto zmýšľajúcich bola daromne 

vyliata. Nie je to prejav viery, ale nevery, ktorý môže prerásť až do straty viery. 

Snažme sa prežívať sv. omšu tak, aby sme videli na oltár, dostali sa do centra diania 

liturgie. Je treba zvrúcniť odpovede, modlitby a spevy, zjednotiť sa s celým 
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spoločenstvom a nie tak, aby vynikol len môj hlas. Niekedy je príliš veľa hluku, reči, 

rozprávania po sv. omši. Treba zachovávať posvätné ticho, pokiaľ nevyjdeme vonku. 

S pastierskou starostlivosťou o spásu nesmrteľných duší pripomínam, že kostol 

a naša prítomnosť v ňom je najvyšší prejav úcty voči Bohu a nášmu náboženstvu. 

Podľa toho nás budú iní hodnotiť, aký máme kostol a ako sa v ňom správame. Niekto 

musí povedať aj takéto nedostatky, ktorých sa treba vyvarovať. A pretože verím, že 

máte dobrú vôľu, toto upozornenie prijmete  a aj iných vhodne upozornite. V kostole 

je tiež určitý protokol, ktorý je treba dodržať. Veď sa hovorí, poriadok ako v kostole. 

Trápi nás aj skutočnosť, že deti po prvom sv. prijímaní prestavajú chodiť do 

kostola, nepristupujú k sviatostiam, nežijú to čo sľubovali, že sa bližšie primknú 

k Pánu Ježišovi a verne mu budú slúžiť v katolíckej Cirkvi. V mnohých rodinách sa 

nežije duchovný, náboženský život. A to je na škodu celej rodiny. 

Od roku 2008 KBS určila, že je záväzná kniha Pohrebných obradov, ktorá u 

nás nemá ešte 100% uplatnenie. Je potrebné, aby sme tak urobili. 

 

Iste som nevyčerpal všetky bolesti, ktoré ma trápia a ktoré by sa už nemali 

vyskytovať, ale tie najvypuklejšie som spomenul, lebo na konci roka sa to priam 

žiada povedať, ak sa hodnotí farský život. 

 

Dnes sa žiada spomenúť miništrantov, ktorí reprezentovali našu farnosť 

v arcidiecéznom a celoslovenskom futbale. Posledná jasličková pobožnosť si zaslúži 

poďakovanie deťom, p. kaplánovi, p. uč. Feckovej, rodičom... 

Chcem úprimne poďakovať každému za každé milé slovo, úsmev, za porozumenie 

a pomoc, za spoluprácu p. kaplánom, organistke, kantorom a farskej rade, ktorú 

doplňujem o p. Teréziu Salákovu a p. Mariána Bábeľu. Úprimne ďakujem 

speváckym zborom, mládeži, deťom, dospelým, kostolníkom, všetkým čo sa starajú 

o čistotu a výzdobu kostola, za pochopenie i nepochopenie. Ďakujem za všetky 

pozdravy, ktoré ste nám poslali.  

Chcem odprosiť, ak sme vás my kňazi svojim konaním pohoršili.  

 

Želám vám spolu s p. kaplánom  požehnaný nový rok, pokoj, zdravie, Božie 

požehnanie pre vás i pre vaše rodiny a ochranu Panny Márie, ktorej sviatok 

Bohorodičky  sme už začali sláviť. Amen 

 
Mgr. Pavel Kaminský, farár 

Košice – Krásna 

31.12.2016 

17.00 farský kostol
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 DEŇ HOD. ÚMYSEL 

1.ST 7.00 + ANNA, JOZEF  KEŠEŇA, + HELENA, KAROL   LEBOVSKÝ 

2. 
ŠT 

7.00 + ANNA, HELENA, LADISLAV GAMRÁT 

18.00 + Z ROD.MARTONOVEJ 

3. 
PIA 

7.00 + JÁN BUŠEK, + JÁN, MÁRIA VAŠKO  

18.00 ZBP ROD. EPERJEŠIOVEJ, DÓCZI, IRNAN  

4. 
SO 

8.00 + MARGITA BÁBEĽOVÁ 

8.00 + VINCENT, VERONIKA, JOZEF, VERONIKA NAGY 

5. 
NE 

8.30 + LADISLAV EPERJEŠÍ 1. VÝR. 

10.30 ZBP ĽUBOMÍR 60 RŽ 

6.PO 7.00 + LADISLAV GUJDAN 1. VÝR. 

7. 
UT 

7.00 + LADISLAV, MÁRI A HAKE 

18.00 + ANNA DŽUBIKOVÁ - POHREBNÁ 

8.ST 7.00 + JOZEFÍNA ANDREJKOVIČOVÁ 

10. 
PIA 

18.00 + ALŽBETA ŠTUDENCOVÁ 1. VÝR.  

18.00 + PETER, BARTOLOMEJ, JÁN BUGOŠ, JOZEF  ČENGERI  

11. 
SO 

8.00 + ROMAN FIGURA 

8.00 + MÁRIA BIALKOVÁ 

12. 
NE 

8.30 + OTÍLIA, JÁN MIĽO 

10.30 ZA FARNOSŤ 

13.PO 7.00 + Z ROD. LEHOTAIOVEJ A COCHOVEJ 

14. 
UT 

7.00 + JÁN BODA 

18.00 + MÁRIA, VERONIKA, JÁN + Z ROD. ŠNÝROVEJ 

15.ST 7.00 + Z ROD. VINCOVEJ A FRANKOVEJ 

17. 
PIA 

18.00 + IMRICH, ANNA ČONTOŠ  

18.00 + PAVOL, PAVOL VASIĽ  

18. 
SO 

8.00 + IMRICH, MÁRIA, JOZEF 

8.00 + MICHAL, ALŽBETA GAŽIK 

19. 
NE 

8.30 + JOZEF, MÁRIA, ONDREJ URBAN, + TRÉZIA, ONDREJ PETRUŠ 

10.30 ZA FARNOSŤ 

20.PO 7.00 XXXXXXXXXXX 

21. 
UT 

7.00 XXXXXXXXXXX 

18.00 + MÁRIA, FRANTIŠEK BODNÁR, + MÁRIA HALASOVÁ 

22.ST 7.00 + FRANTIŠEK, ALŽBETA GORDOŇ 

24. 
PIA 

18.00 XXXXXXXXXXX  

18.00 + FRANTIŠEK NAGY  

25. 
SO 

8.00 XXXXXXXXXXX 

8.00 + RUDOLF, JÁN, MÁRIA, JÁN HAJDU 

26. 
NE 

8.30 + MARTIN BUGOŠ ST. 5. VÝR. 

10.30 ZA FARNOSŤ 

27.PO 7.00 + JOLANA, JÁN BODA 

28. 
UT 

7.00 + LADISLAV TRUHAN 

18.00 + MÁRIA HUDÁKOVÁ 

 

2. február – Obetovanie Pána 
Obrad požehnania sviec a procesia sa začína o 18:00 pred Kaštieľom 

/ pri ostatných sv. omšiach požehnanie sviec pred kostolom/ 
11.február – 25. svetový deň chorých 

Pomazanie chorých pri sv. omši ráno o 8.00 vo farskom kostole KE – Krásna 
26. február – Modlitby a spevy Taizé 

18.00 vo farskom kostole v KE - Krásna 


