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

Štatistika za rok  2021 
 
 
 

Krsty  
 

 
 

Spolu  
 

 

Ke - Krásna 
 

Nižná Hutka 
 
 

 
Vyšná Hutka 

 
 

 

 

65 
26 

chlapcov 

32 
dievčat 

2 
chlapci 

2 
dievčatá 

2 
chlapci 

1 
dievča 

 

Sobáše  10 8  2 
 

 
 

Pohreby   

 
62 

 
muži 

 
ženy muži ženy muži ženy 

 

24 24 3 2 6 3  

 

2020 Účet  Pokladňa      

Stav 
k 1.1.2021 

618 564.60 613.81     

2021 Príjem  Výdaj  Zostatok  Účet  Pokladňa   

 10  811.07 352 472.17 
Stav 

k 1.1.2022 
276 642.10 918.62  

  

161 128.50  
daň z príjmu 

Pán Boh zaplať za všetky dary a milodary, ktoré 
prispievate vo všetkých kostoloch našej farnosti na 

chod farnosti, predovšetkým na zveľadenie chrámov. 

148  072.98 
oprava 
kostola 

43 270.98 
Réžia, 

poistky, 
odvody, 
zbierky, 
úprava 

farských 
priestorov 
v suteréne  
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DOKONČENIE Z ROKU 2021 

Keď píšem tieto riadky, chcel by som vám zvestovať veľkú radosť. Ale nie je tomu 
celkom tak. Kostol doteraz ešte nie je pripravený na používanie. Hmota nad 
podlahovým kúrením chce svoje, svoj čas, aby všetko vyzrelo a nasleduje uloženie  
dlažby, úprava lavíc a ..., potrvá to nejaký čas, ale Bohu vďaka, že máme tieto 
náhradné priestory v Kaštieli, kde sa môžeme stretávať pri bohoslužbách. Pán Boh 
zaplať p. riaditeľovi kaštieľa Ing. Petrovi Tomkovi za jeho ústretovosť a osobnú 
pomoc. 

Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne a s radosťou pustili do 
opravy kostola a venovali množstvo dni svojej pomoci či už odbornej, alebo fyzickej 
a ešte stále potrebujeme vašu pomoc. 

V prvom rade ďakujem Farskej rade, p. kostolníčke, pánu starostovi  a pochopiteľne 
p. kaplánovi, ako aj všetkým, ktorí sa zúčastnili akejkoľvek práce v kostole. 

František Jurčo a Ing. Vladimír Saxa boli nenahraditeľní nielen pri akomkoľvek 
dojednávaní práce, ale sami ponúkli veľkú bezodplatnú pomoc aj prostredníctvom 
firiem, ktoré vlastnia. O čase sa ani nedá hovoriť, lebo ťažko to spočítať. Pán Boh 
zaplať. 

Vincent Marton prepájal a napájal káble, aby svetla, ktoré starostlivo a obetavo  
montoval, svietili a zástrčky boli živé a bezpečné. Pomáhal mu Peter Fedor, obom 
vyjadrujem Pán Boh zaplať. 

Ing. Peter Genčur a Marián Bábeľa veľmi radi a ochotne sa pridali ku všetkým 
prácam počas brigád, ktoré sme organizovali. 

Terézia Salaková a Marta Lacková a mnohé ženy vynaložili veľa úsilia pri 
upratovaní po majstroch, po ktorých aj niečo ostalo na upratanie.  

Pán Boj zaplať p. starostovi Ing. Petrovi Tomkovi, za jeho odbornú pomoc 
z predchádzajúcej praxe.  

Mnoho fyzickej práce, ale aj neviditeľnej pri rôznych jednaniach vyslovujem Pán Boh 
zaplať p. kaplánovi Mgr. Dominikovi Plavnickému  a verím, že táto skúsenosť mu 
dobre pomôže pre jeho budúcu pastoračnú činnosť. 

Veľa úsilia vyvinuli aj ostatní naši veriaci, ktorých sme prosili o pomoc, videli ste ich 
na fotografiách, Pán Boh zaplať. 

Veľké poďakovanie chcem vyjadriť p. M Nagyovi za montáž podlahového kúrenia 
a kotolne a verím, že všetko bude slúžiť k spokojnosti všetkých veriacich. 

Je treba uložiť dlažbu , úprava lavíc, oprava sokla  a sédesa.  A konečne čakať na 
deň, kedy slávnostne otvoríme dvere nášho krásneho kostola sv. Cyrila a Metoda 
v KE – Krásna. 

Ešte prosím o zhovievavosť a malé strpenie. / dokončenie na budúce/ 
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ŠKOLA 
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Košice – Krásna 

pozýva  

dňa 01.03. 2022 na 
DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ 

v individuálnom režime 
13:00 – 16:30 prehliadka priestorov školy spojená s prezentáciou činnosti školy 

Viac informácií na www.skolakrasnakosice.sk 

Teší sa na Vás kolektív pedagógov. 

Naša škola ponúka: 

 výchovu v kresťanskom duchu, 

 výučbu  čítania a písania v 1.ročníku jedinečnou metodikou SFUMATO, 

 výučbu anglického jazyka už od 1. ročníka, 

 využitie moderných informačno-komunikačných technológií vo všetkých 

predmetoch, 

 možnosť navštevovať v priestoroch školy elokované pracovisko ZUŠ –  

hudobný a výtvarný odbor 

 možnosť naplniť voľný čas detí v Školskom klube detí 

a v rôznych záujmových útvaroch školského Centra voľného času, 

 možnosť stravovať sa v školskej jedálni. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁPIS  do  1. ročníka 

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna pozýva 
budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 ktorý sa uskutoční v budove 
školy dňa:  

01. apríla 2022 od 14,00 – 18,00 hod. 
02. apríla 2022 od   9,00 – 12,00 hod. 

 
Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 
Viac informácií na www.skolakrasnakosice.sk 

        PaedDr. Veronika BECOVÁ 
         riaditeľka školy  
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SV. OMŠE  - FEBRUÁR 2022 
DEŇ HOD. ÚMYSEL 

1. 
UT 

18.00 + FRANTIŠEK MEDVE 
18.00 + KVETOSLAVA  RJABINČÁKOVÁ , POHREBNÁ 

2. 
ST 

7.00 + PAVOL, JÁN ANĎAL, + VLADIMÍR BOZOGAŇ 
18.00 + HELENA, LADISLAV GAMRAT 

4. 
PIA 

18.00 + MÁRIA, ŠTEFAN, MÁRIA, ŠTEFAN 
18.00 + ANNA, FRANTIŠEK, MARTA GAMRÁT 

5. 
SO 

8.00 + HELENA, JOZEF LACKO 
8.00 + JOZEF TÓTH 1. VÝR. 

6. 
NE 

8.30 + FRANTIŠEK MATIK 

10.30 ZA FARNOSŤ 
7.PO 7.00 + LADISLAV TRUHAN 
8.UT 18.00 + ANNA SEMANOVÁ 1. VÝR. 
9.ST 7.00 + LADISLAV EPERJEŠI 
11. 
PIA 

18.00 + MICHAL HRABKOVSKÝ 
18.00 + JOZEF PACKO, + FRANTIŠEK, HELENA BODNÁR 

12. 
SO 

8.00 + MICHAL, HELENA HAJDUK 
8.00 + TATIANA PALKOVÁ 1. VÝR 

13. 
NE 

8.30 + MARGITA KOVALČÍKOVÁ 1. VÝR. 
10.30 ZA FARNOSŤ 

14.PO 7.00 + JÁN, MÁRIA, MIKULÁŠ BALOG 
15.UT 18.00 + MARGITA BORGOŇOVÁ 1. VÝR. 
16.ST 7.00 + MIKULÁŠ MARTON 

18. 
PIA 

18.00 + JOLANA SLEZÁKOVÁ 
18.00 + MÁRIA, AUGUSTÍN, MÁRIA, ONDREJ 

19. 
SO 

8.00 + FRANTIŠEK, MÁRIA, ŠTEFAN HRABKOVSKÝ 
8.00 + JOZEF, MÁRIA TÓTH, + BARTOLOMEJ BUGOŠ 

20. 
NE 

8.30 + LADISLAV 15. VÝR. 
10.30 ZA FARNOSŤ 

21.PO 7.00 + MICHAL, ANNA, MICHAL NÉMETH 
22.UT 18.00 + JOZEF ŠALAMON 1. VÝR. 
23.ST 7.00 + MÁRIA MATISOVÁ RB 

25. 
PIA 

18.00 + OTÍLIA, JÁN, IVAN 
18.00 +JÁN, ALŽBETA ŠOLTÉS 

26. 
SO 

8.00 + ALOJZIA, AGNESA, ŠTEFAN, ALOJZIA 
8.00 ZA FARNOSŤ 

27. 
NE 

8.30 ZBP JANA 50RŽ 
10.30 ZBP REGINA 70RŽ 

28.PO 7.00 + MARGITA VIDOVÁ 
 

X. Svetové stretnutie rodín 
.....Stretnutie vždy bolo, je a bude celosvetovou udalosťou, tentoraz sa ale bude prežívať v 

miestnych cirkvách na rôznych kontinentoch. Všetci spolu, v duchovnom spoločenstve, ale nie 
všetci na jednom mieste. Ako povedal kard. Kevin Farell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a 

život, túto novú modalitu nesmieme považovať za obmedzenie! Naopak, je to krásna príležitosť, 
ako spojiť rodiny všetkých farností a diecéz na svete okolo ich biskupa. Takto sa na tejto 
dôležitej cirkevnej udalosti budú môcť zúčastniť nielen tí, ktorí sa venujú pastorácii rodín alebo 
rodiny, ktoré si môžu dovoliť cestovať, ale aj väčší počet rodín. V skutočnosti je nevyhnutné 

zapojiť viac rodín, ak chceme dať službe rodín nový impulz.  
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