
Farský list sv. Košických mučeníkov                                        29/2020 

 Námestie košických mučeníkov 1, 040 12 Košice Nad jazerom  
Kancelária: pondelok - piatok 15:30-17:00,    674 25 25 
http://nadjazerom.fara.sk//   email: mucenici@netkosice.sk, 
Farár:  Peter  Kentoš                       Kapláni:  Martin  Gazdačko,   Jozef  Nemašik  

 2.8. - 18. nedeľa v období cez rok                  Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 
 9.8. - 19. nedeľa v období cez rok      
                                          Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.                   

4. august - Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza 

  O modlitbe ...    Modlitba je pre našu dušu tým, čím je dážď pre zem. Hnojte zem koľko 
chcete: ak nezaprší všetko, čo budete robiť, bude zbytočné. Robte teda dobré skutky, koľko len 
chcete, no ak sa nemodlíte tak často, ako treba, nikdy nebudete spasení. Modlitba totiž otvára 
našej duši oči, dáva jej pocítiť veľkosť vlastnej biedy, potrebu utiekať sa k Bohu a vzbudzuje v 
nej strach z vlastnej slabosti. 

Kresťan sa vo všetkom spolieha len na Boha, na seba samého v ničom. Áno, vďaka 
modlitbe všetci spravodliví vytrvali. Veď nakoniec aj sami zistíme, že len čo zanedbáme svoje 
modlitby, hneď stratíme túžbu po veciach nebeských: myslíme len na veci pozemské. Keď sa 
však opäť ponoríme do modlitby, pocítime, že sa v nás obnovujú myšlienky a túžby po 
nebeských veciach. Áno, ak máme šťastie byť v Božej milosti, tak sa vrátime opäť k modlitbe, 
lebo ak nie, môžeme si byť istí, že na ceste do neba nevydržíme. Dá sa povedať, že všetci 
hriešnici vďačia za svoje obrátenie modlitbe, iba modlitbe, nie nejakému zvláštnemu zázraku, 
ktorý sa stáva len zriedkakedy. 

Vidíte čo robí svätá Monika, aby vyprosila obrátenie pre svojho syna, raz kľačí pred 
krížom, modlí sa a plače, inokedy zas prosí múdrych ľudí o podporu v modlitbách. Pozrite sa aj 
na svätého Augustína, čo robil, keď sa chcel skutočne obrátiť. Áno, môžeme byť akýmikoľvek 
hriešnikmi, ale keď sa opäť vrátime k modlitbe a budeme sa modliť tak, ako treba, môžeme si 
byť istí, že dobrý Boh nám odpustí. 

Dobrý Boh nehľadí na to či sú naše modlitby dlhé a krásne, ale či vychádzajú z 
hĺbky srdca, či je v nich veľká úcta a ozajstná túžba zapáčiť sa Bohu. Máme na to aj jeden 
dobrý príklad zo života svätého Bonaventúru, veľkého učiteľa Cirkvi, ktorému jeden veľmi 
prostý rehoľník hovorí: "Otče, myslíte si, že sa ja, taký nevzdelaný, môžem modliť k dobrému 
Bohu a milovať ho" Svätý Bonaventúra mu odpovedá: Ach, priateľu, veď práve takých dobrý 
Boh miluje a najviac sa z nich teší." Dobrá správa tak veľmi potešila tohto prostého rehoľníka, 
že sa postavil ku dverám kláštora a všetkým, ktorí tadiaľ prechádzali, hovoril: Poďte priatelia, 
mám pre Vás dobrú správu! Otec Bonaventúra mi povedal, že aj my, nevzdelaní, môžeme 
milovať dobrého Boha rovnako ako vzdelaní. Aké máme šťastie, že môžeme milovať dobrého 
Boha a páčiť sa mu, aj keď nič nevieme!" 

Modlitba, to je vlastne pozdvihnutie nášho srdca k Bohu. Ešte lepšie, je to nežný 
rozhovor dieťaťa so svojím otcom, poddaného so svojím kráľom, sluhu so svojím pánom, 
priateľa so svojím priateľom. Do ich sŕdc vkladajú svoje trápenia a bolesti. 

       Podľa knihy Gérard Rossé     kaplán Martin 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať(uvádzané bez titulov): 
     Patrik Fedor  &  Mariana Fedorová  ♥  8.8.2020  
     Jakub Jusko  &  Daniela Koledová  ♥  14.8.2020 Nad jazerom 
     Marek Sekerák  &  Katarína Becová  ♥  14.8.2020 Nad jazerom 
     Ladislav Libič  &  Lucia Semanová  ♥  22.8.2020 

http://nadjazerom.fara.sk//
mailto:mucenici@netkosice.sk


AUGUST JAZERO ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

3. po 
07.00 Za ZBP pre Daniela (6 rokov) 

 
18.00 +Imrich 

4. ut 
07.00 + z rod. Mičkovej, Takáčovej 

 
18.00 +Terézia 

5. st 
07.00 Za ZBP pre Máriu s rod. 

19.00 
18.00 +Dušan 

6. št 
07.00 +Mária, František, Dana 

 
18.00 Za Misijných horliteľov 

7. pi 
07.00 Za členov SNSJ 

19.00 
18.00 +Mária 

8. 
so 07.00 +Jozef  

ne 

18.00 +Juraj, Mária 

09.00 
 
 

9. 

08.00 Poď. Samuela za 10 rokov života a za ZBP pre rod. 

10.00 Za farníkov 

18.00 Za ZBP pre Viktora s rod. 

10. po 
07.00 Za ZBP pre Mareka s rod. 

 
18.00 +Paulína, Vincent, Viliam, Anna 

11. ut 
07.00 Za ZBP pre rod. 

 
18.00 +Štefan, Mária, Imrich, Štefan, Alžbeta, Štefan 

12. st 
07.00 +Veronika 

19.00 
18.00 +Patrik 

13. št 
07.00 +Imrich, Mária, Milan 

 
18.00 +Miroslav, Ondrej, Margita, Eva 

14. 
pi 07.00 +Anna 

19.00 

so 

18.00 +Jozef 

15. 

08.00 +Vladimír 

09.00 10.00 +Július, Anna 

18.00 Za obrátenie pre Juraja s rod. 

16. ne 

08.00 Za ZBP pre rod. Mariána 

09.00 10.00 Poď. Márie za 50 rokov života a za ZBP pre rod. 

18.00 Za ZBP pre Máriu s rod. a Gejzu s rod. 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

       Každý utorok počas prázdnin bude Sviatosť Oltárna vyložená k poklone od 15.00 do 17.45 hod

4.8.-Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, 

spomienka 

6.8. - Premenenie Pána, sviatok 

8.8. - Sv. Dominika, kňaza, spomienka 

9.8. - Devätnásta nedeľa v období cez rok 

10.8.-Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, 

sviatok 

11.8. - Sv. Kláry, panny, spomienka 

14.8.-Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza 

a mučeníka, spomienka 

15.8. - Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť 

16.8. - Dvadsiata nedeľa v období cez rok 



Oznamy:   
1. Pri príležitosti 25. výročia posvätenia nášho kostola Vám ponúkame upomienkové hrnčeky, 

ktoré si môžete zakúpiť v knižnici. Hrnčeky sa ponúkajú v dvoch vyhotoveniach: s fotkou 
kostola a druhé s logom kostola. Knižnica je otvorená v nedeľu po sv. omšiach. 

2. Zbierka pre potreby kostola v júli činila 735 eur. Pán Boh zaplať! 
3. Zbierka V. Opátske pre potreby kostola 124,80. Pán Boh zaplať! 
4. V júli a v auguste bude farská kancelária otvorená v pondelok, stredu a piatok od 15.30 

do 17.00 hod. V dňoch utorok a štvrtok – pohreby hláste  po večernej sv. omši v sakristii. 
5. Piatok 7.8. je prvým piatkom v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená od 8.00 

do 17.50 hod.  
6. Úmysly Apoštolátu modlitby – August – Všeobecný: Za všetkých, ktorí pracujú a žijú na 

mori, za námorníkov, rybárov a ich rodiny. Úmysel KBS: Aby Medzinárodný eucharistický 
kongres, ktorý sa bude konať budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty 
ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti. 

7. Snúbenci nech sa zahlásia na farskom úrade najmenej štyri mesiace pred plánovaným 
sobášom. 

8. Krsty v mesiacoch júl a august vysluhujeme v nedele o 11.15 hod., resp. o 10.00 hod. pri 
sv. omši. Rodičia pri výbere krstných rodičov pre svoje dieťa nech pamätajú, že krstný rodič 
má spĺňať podmienky: má byť vyspelý na túto úlohu, prijal už tri základné sviatosti: krst, 
birmovanie a Eucharistiu. Má to byť katolík a z právnej stránky bez prekážky pre túto úlohu.    

9. Frekvencia 2020 - ACM pozýva mladých na pešiu púť mladých Prešov-Levoča, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 21. –23. augusta 2020 .Cieľom je poďakovanie mladých za čas prázdnin a 
vyprosenie si nových síl do školského roku. Viac info na www.premladez.sk  

10. V nedeľu 16.8. bude zbierka na kňazský seminár. 
 

Rozpis služieb 

Dátum, čas Služby 1. čítanie 2. čítanie Prosby Obetné dary 

6.8. 
07.00 

Berberich B.,Stružák F. 
Haluška A., Lancoš L. 

Berberich B. Stružáková M. Stružáková M. Lancošovci 

18.00 
Šarišský J., Girašek J. 

Čepek M. st, Čepek M. ml 
Kica S.  Kicová A. Kica S. Misionárky 

8.8. 18.00 
Meringer J., Mikluš Š. 

Katunská J. 
Meringer J. Katunská J. Katunská J.  

9.8. 

08.00 
Valko M., Girašek J. 

Haluška A., Pajdič M. 
Pajdičová A. Zentková K.ml Zentková K.ml Valkovci 

10.00 
Adamčák F., Meringer J. 
Stružák F., Martoňak A. 

Martoňák A. Futoová A. Futoová A. Martoňákovci 

18.00 
Berberich B., Kvočák S. 

Hurtuk J., Jakubov J. 
Jakubov J. Halušková M. Halušková M. Hurtukovci 

13.8. 18.00  Cuper M.  Cuper M.  

14.8. 18.00 
Mikluš Š.,Jakubov J. 

Čepek M. 
Girašková M. st Lenártová L. Lenártová L. Giraškovci 

15.8. 

08.00 
Lancoš L., Fabík V. 

Matej J., Oros Š. 
Haluška J. Köverová M. Köverová M. Haluškovci J. 

10.00 
Frankovič, Berberich B. 
Sedlák R., Mikloš J. st. 

Berberich B. Lesíčková M Lesíčková M Frankovičovci 

18.00 
Katunská J., Šoltýs J. 
Forrai V., Meringer J. 

Meringer J. Katunská j. Katunská j. Meringerovci 

16.8. 

08.00 
Štefurik A., Gburik J. 
Huňady F., Ragan F. 

Gburik J. Pavelková M. Pavelková M. Gburikovci 

10.00 
Dzuričko S., Habura E. 
Hrebeňár M., Köver M. 

Hrebeňár M. Szanyiová E. Szanyiová E. Hrebeňárovci 

18.00 
Lancoš L., Adamčák F. 
Papcún Z., Lenártová L. 

Lancošová M. Zubrická M. Zubrická M. Lancošovci 

 

http://www.premladez.sk/


Zdravotné okienko 
 

P A R A D A J K A   A     L Y K O P É N 
 

Lykopén je pigmentová látka, zodpovedná za jasnočervené 
sfarbenie paradajok a ktorá má výrazný protirakovinový účinok. 
Organizmus si ju nevie vytvoriť sám, preto musí byť získaná 
z potravy prostredníctvom rastlinných zdrojov. Je všeobecne 
známe, že produkty s obsahom paradajok obsahujú približne 85% 
celkového príjmu lykopénu. Ostatných 15% dopĺňajú ostatné 
druhy ovocia (červený melón, ružový grapefruit, papaya...). 
V šupke paradajky sa nachádza štyrikrát viac lykopénu ako 

v dužine. Paradajke sa hovorí, že je najlepšou priateľkou prostaty. Lykopén totiž po 
vstrebaní z čreva sa hromadí hlavne v oblasti prostaty. Tu pôsobí priamo na enzýmy, 
zodpovedné za rast nádorového tkaniva, narušuje zväčšovaniu prostaty pôsobením na 
rast tkanivových buniek. Štúdie vykonané na veľkej populačnej vzorke, v ktorých sa 
sledoval vzťah rizika vzniku rakoviny prostaty a konzumácie potravín bohatých na 
lykopén, ako je napr. paradajková šťava, poukazujú na približne 30% - ný pokles tohto 
rizika. Ešte výraznejší účinok bol u mužov nad 65 rokov. Americký onkológovia 
tvrdia, že vysoká hladina lykopénu v krvi zabraňuje prenášaniu rakovinových buniek 
v tele a tvorbe metastáz. Kanadskí vedci vyzývajú mužov vo vyššom veku, aby 
aspoň dvakrát v týždni nezabúdali na jedlá z paradajok. V krajinách s vysokou 
konzumáciou paradajok, ako je Taliansko, Španielsko a Mexiko, je oveľa nižší výskyt 
rakoviny prostaty ako napr. v USA (na Slovensku sa ročne v priemere skonzumujú 4kg 
na osobu, v Taliansku až 30kg). „Nech sa páči, ponúknite sa“ - oslovuje ľudí pani 
predávajúca paradajky. „Žiadna chémia, ekologicky vypestované, to nie sú „gumené“ 
plody privezené zo zahraničia.“ Slnečný august je zárukou toho, že si každý z nás môže 
zakúpiť i chutné a zdravšie tuzemské plody. Lykopén sa nachádza vo vysokých 
koncentráciách i v produktoch vyrobených z paradajok - omáčke, kečupe (ten ale 
obsahuje veľa cukru), šťave, pretlaku a polievke. Varením paradajok dochádza 
k prasknutiu bunkových stien, lepšiemu uvoľňovaniu a následnému vstrebávaniu 
lykopénu. Využiteľnosť lykopénu zvyšujú tiež tuky, preto varenie paradajok 
v olivovom oleji je najlepší spôsob, ako maximalizovať množstvo absorbovaného 

lykopénu. Ak ešte pridáte cesnak, tak to určite nebude mať chybu. ☺ Mimochodom, 
donedávna boli dohady o tom, či považovať paradajky za ovocie, či zeleninu. 
Z botanického hľadiska sú ovocím (bobule), pretože vznikajú ako výsledok oplodnenia 
kvetu. Zo záhradníckeho pohľadu sú však zeleninou, vzhľadom na pestovanie a spôsob 
využívania. 
 
PS: Ján Mária Vianney, charizmatický farár z Arsu, mal zvláštnu schopnosť rozoznať, akí 
ľudia k nemu prichádzajú. Spoznal, ak k nemu prišiel niekto iba tak, zo zvedavosti. Keď ho 
jedna žena obťažovala veľmi dlhým rozprávaním, Ján sa jej opýtal: „Milá pani, ktorý 
mesiac hovoríte najmenej?“ Odpovedala: „Neviem.“ A Ján na to: „Myslím, že vo februári, 
lebo ten je najkratší.“ 

                                                                                 Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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