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

Požehnanie domov 

 
 
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. 
Amen. 
 
MODLITBA POŽEHNANIA 
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil 
si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s 
ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, 
ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, 
čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné 
obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, 
nášho Pána. Amen. 
 
Otec - matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom 
povie: 
Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, 
nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a 
zmŕtvychvstaním. 
Na horné veraje dvier kriedou napíše: 20 - C + M + B - 22 
Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: 

Zdravas Mária... Pod tvoju ochranu sa utiekame... 
Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech 
spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás. 
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. 
Amen. 
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ROK 2021 

Silvester 2021 

Milí bratia a sestry, farníci celej našej farnosti sv. Cyrila a Metoda  

KE -Krásna. 

Žiada sa mi vysloviť dve krátke, ale veľmi výstižné slova na konci roku 
Pána 2021. Tieto dve slová: Bohu vďaka. 

Bohu vďaka za všetky dni, týždne a mesiace v roku Pána 2021, ktorý 
končíme. Niekto môže mať iný názor, výhrady, pripomienky... na tento 
rok. 

Chápem a beriem to. Začali sme  tento rok bez verejných bohoslužieb, s 
rôznymi obmedzeniami, ktoré sa striedali niekoľkokrát v roku. Podstúpili 
sme niekoľko očkovaní, testov, čakania i nervozity. Hnevali sme sa, že 
ešte aj v kostole nás kontrolujú a pýtajú  potvrdenie. To je ľudské, ale i 
nerozumné. Lebo to všetko malo a má slúžiť na ochranu svojho i 
cudzieho zdravia. Pandémiu a všetko čo s tým súvisí si prenášame aj do 
nového roka 2022. Budeme sa s tým musieť popasovať aj v novom roku, 
ktorý o niekoľko okamihov privítame. Bohu vďaka. 

Pre nás, ktorí žijeme v KE–Krásna a máme vzťah ku kostolu, 
zaznamenali sme určité zmeny, ktoré sa vykonali práve v tomto ťažkom a 
pandemickom  roku 2021. Bohu vďaka. 

 Vidíme nové prekrytie strechy, odkvapových rín , žľabov a plechovanie 
na celom kostole. Vyjadrujem veľké uznanie  firme Longma spol. s.r.o,  
ktorá realizovala pekne, precízne každý štvorcový meter  tejto práce na 
streche nášho kostola. Bohu vďaka. 

Pohľad nás všetkých  i mnohých iných sa upiera aj na vonkajšiu fasádu, 
vežu a múry kostola, ktoré  dostali nový náter a po prerezávke stromov, 
svojim pohľadom objímame toto úžasne dielo uznávaného architekta 
Michala Milana Harminca z roku 1935. A týmto dielom je náš farský kostol 
sv. Cyrila a Metoda v KE- Krásna, v ktorom mnohí a premnohí ste prijali 
všetky sviatosti pre posvätenie svojho kresťanského života. A mnohí, 
ktorí ste prišli tu bývať neskôr, radi pomáhate zveľaďovať krásu tohto 
domu, ktorý patrí nášmu Pánovi i nám všetkým. Bohu vďaka firme 
Comparo s.r.o., i ostatným subdodavateľom za všetky práce, ktoré s 
veľkou precíznosťou sa snažili  urobiť. Bohu vďaka za všetko čo sme 
urobili v exteriéri kostola a ešte urobíme pri vonkajších terénnych   
úpravách v roku 2022. 
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ROK 2021 
 
   Nakoľko tento objekt, kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1935, ktorý 
nemá ešte sto rokov, zásluhou uznávaného architekta dvoch storočí 
Michala  Milana Harminca  bol vyznačený za NKP. A tu sme museli 
niekoľkokrát viesť jednanie s KPU v KE a dospeli k zhode, ktorá mňa 
osobne veľmi neteší, ale aj za to Bohu vďaka.  
Čo sa týka exteriéru jednanie bolo priamočiare, ale čo sa týka interiéru už 
bolo zložité, dlhé, neisté, ale napokon  v niečom uspokojivé. 
A teraz vás vovádzam do vnútra kostola, otváram dvere chrámu, aby ste 
vedeli a neskôr aj videli a zažili to, čo sme tu  pripravili pre dôstojnosť 
tohto miesta, za určitých nielen pandemických, ale aj pamiatkarských 
opatrení. 
Neuniknú vašej pozornosti čisté, krásne, biele  steny, ktoré dotvárajú celý 
charakter a architektúru kostola. Pod lavicami bude namontované 
podlahové kúrenie, ktoré otepli celý priestor. Doladili sme nové svetelné 
kazety, ktoré s pôvodnými lustrami osvetľujú každý detail stavby a 
prekrásne maľby obrazov v hlavnej lodi kostola. 
Bočné sedenie okolo stien, kde boli demontované radiátory, bude 
smerovať na hlavný oltár a nie do lavíc. Postupne si na to zvyknete. 
Niektoré časti podlahovej plochy budú pokryté kobercom pri zachovaní 
pôvodnej dlažby. 
Veľmi elegantná je sakristia a jej zariadenie, odkiaľ obsluhujeme svetlo i 
zvuk v kostole. Nové ozvučenie popravde je neporovnateľne lepšie a 
príjemnejšie na  naše uši. 
Oproti sakristii je miestnosť, ktorú sme zvykli volať oratórium sa premení 
na miestnosť pre matky s deťmi a budú vchádzať samostatným vchodom 
z vonka. 
Vedľa je kotolňa a sociálne zariadenie. Všetky skrine a čistiace potreby či 
vybavenie, ktoré sezónne potrebujeme na aranžovanie kostola je 
premiestnené pod chór z pravej a ľavej strany vedľa hlavného vchodu. 
Tie miesta sa málo využívali a všetkých pozývame do  interiéru kostola, 
kde je dostatok miesta pre vytvorenie modliaceho ho sa farského 
spoločenstva. 
Spovednica má svoje pôvodne miesto a prístup k nej bude z čelnej stany 
od kostola  pravej lode ako doposiaľ. / pokračovanie v budúcom čísle/ 
SV. OMŠE  - JANUÁ022 
   



4 
 

DEŇ HOD. ÚMYSEL 
1. 

SO 
8.30 + FRANTIŠEK MATIK RB 
10.30 ZA FARNOSŤ 

2. 
NE 

8.30 + MARGITA BÁBEĽOVÁ 5. VÝR. 
10.30 ZA FARNOSŤ 

3.PO 7.00 + ONDREJ, KATARÍNA GOREJ 
4.UT 18.00 + VERONIKA, JÁN VINC A RODIČOV Z OBOCH STRÁN 

5.STR 18.00 + VERONIKA, VINCENT, BARTOLOMEJ TAKÁČ 
6. 
ŠT 

8.30 ZBP LAURA 18RŽ 
10.30 ZA FARNOSŤ 

7. 
PIA 

17.15 + MÁRIA MATISOVÁ,  
18.00 + MÁRIA, FRANTIŠEK 

8. 
SO 

8.00 + PAULÍNA BRESTOVIČOVÁ 
8.00 + PAULÍNA DEMKOVÁ 

9. 
NE 

8.30 ZBP OTÍLIA, JÁN, TATIANA, RICHARD 
10.30 ZA FARNOSŤ 

10.PO 7.00 + JOLANA KOVEROVÁ RB 
11.UT 18.00 + JÚLIUS KLIK, + MIROSLAV MITRO 
12.ST 7.00 UK 

14. 
PIA 

18.00 UK 

18.00 UK 
15. 
SO 

8.00 + LADISLAV TAKÁČ 10. VÝR. 
8.00 UK 

16. 
NE 

8.30 + ŠTEFAN FEKETE 
10.30 ZA FARNOSŤ 

17.PO 7.00 UK 
18.UT 18.00 + JOLANA SLEZÁKOVÁ RB 
19.ST 7.00 + JOLANA TAKÁČOVÁ +1. VÝR. 

21. 
PIA 

18.00 UK 
18.00 UK 

22. 
SO 

8.00 + FRANTIŠEK, MÁRIA TAKÁČ 
8.00 UK 

23. 
NE 

8.30 ZBP ROD. PAĽOVČÍKOVA 
10.30 ZA FARNOSŤ 

24.PO 7.00 + FRANTIŠEK, JÁN, ALŽBETA 
25.UT 18.00 + JOLANA GORDOŇOVÁ 
26.ST 7.00 + MIROSLAV MITRO, + JÚLIUS KLIK 

28. 
PIA 

18.00 + JÁN BODNÁR 
18.00 + ŠTEFAN FRANKO ML., + ŠTEFAN ST, + JOLANA 

29. 
SO 

8.00 + JOLANA, JÁN BODA 
8.00 + MARGITA VIDOVÁ 

30. 
NE 

8.30 + PAVOL, KATARÍNA, FRANTIŠEK 
10.30 ZA FARNOSŤ 

31.PO 7.00 + MÁRIA NAGYOVÁ / BANIČOVA UL/ 
5.1.2022 o 18.00 požehnanie vody v predvečer sviatku Zjavenia Pána. 
 

Požehnanie domov aj v roku 2022 bude súkromné. / text na 1.strane, vodu a kriedu požehnáme / 
 

Sv. omše v nedeľu a sviatky o 9.30 doposiaľ sú  voľné. Kto má záujem o sv. 
omšu v tomto čase, nech to hlási v sakristii. 
 

Štatistické a hospodárske výkazy zverejnime v januári. 

 

 


