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 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         

8.11. – Tridsiata druhá nedeľa v období cez rok              
 Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. 

 
Vyzerať ženícha s lampami plnými oleja 

 
Ježišovo podobenstvo o múdrych a nerozumných pannách, 
nestráca ani v dnešnej dobe nič na svojej aktuálnosti. 
Pýtajme sa teda: Máme i my dosť oleja, aby sme posvietili 
na cestu tým, ktorí vo svojom živote poctivo hľadajú 
ženíchovu blízkosť? 

Nechci všetko naraz 

Môžeš robiť zázraky, môžeš kriesiť mŕtvych, môžeš robiť, čo chceš, ale nikdy ťa 
nebudú pohania obdivovať tak, ako keď uvidia, že si tichý, mierny a vľúdny 
v chovaní. To nie je nejaká bezvýznamná čnosť, pretože nakoniec oslobodí 
mnohých od zla. Nič tak nezíska srdce ako láska. Zázraky a znamenia ti budú ľudia 
závidieť, ale pre tieto čnosti ťa budú obdivovať a milovať. A ak ťa budú milovať, 
potom ľahšie prijmú i kresťanskú pravdu. A ak sa neveriaci na mieste neobráti, 
nediv sa tomu, nebuď dotieravý a nechci všetko naraz. Stačí, že ťa zatiaľ obdivujú 
a milujú, k viere dôjdu postupne.     Sv. Ján Zlatoústy 

Váš duchovný otec Peter 

               
nášMu P. KaPlánOVi jOzefOVi K neDáVnyM narODenináM 

chceMe POPriaŤ len tO najlePšie, VeĽa BOŽiehO 

POŽehnania a DarOV Ducha sVätéhO. 
DuchOVný Otec Peter, KaPlán Martin, Veriaci farnOsti 

aKO aj Veriaci z filiálKy V. OPátsKe 
 

V streDu 4.11. OsláVil sVOje Meniny náš KOstOlníK   

P. KarOl seMan 

PrajeMe  Mu hlaVne VeĽa zDraVia a BOŽiehO POŽehnania 

DuchOVní OtcOVia a Veriaci farnOsti  
 

                V streDu 11.11. OsláVi sVOje Meniny náš Pán KaPlán Martin 

PrajeMe  Mu VeĽa zDraVia, BOŽích MilOstí a Ochranu 

Panny Márie 

DuchOVný Otec Peter, KaPlán jOzef, Veriaci farnOsti aKO 

aj Veriaci z filiálKy V. OPátsKe 

 

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


NOVEMBER JAZERO ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

9. po 
07.00 +Ján, Veronika, rehoľná sestra Anna 

 
18.00 +Aurélia, a + z rod. Menderovej 

10. ut 
07.00 +Andrej, Anna, Jozef, Helena 

 
18.00 + z rod. Obešlovej 

11. st 
07.00 +Martin 

18.00 
18.00 +Jolana, Juraj, Michal, Miroslav 

12. št 
07.00 +Václav 

 
18.00 +Veronika 

13. pi 
07.00 +Mária 

18.00 
18.00 +Bartolomej 

14. so 07.00 +Stanislav  

15.  

18.00 +Jozef 

09.00 

08.00 Poď. Maroša za 45 r. živ. a za ZBP pre rod. 

10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre Danku a Mateja s rod. 

18.00 Za ZBP pre Slávku s rod. a Janku s rod. 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

         9.11. -  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 
        10.11. – Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

                 11.11. – Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka 
                 12.11. – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 
                 15.11. – Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok 
  

Oznamy:  
1. V tabuľke sú uvedené úmysly a časy sv. omší, ako boli naplánované. V 

súčasnosti na sv. omši môže byť 6 osôb (vrátane kňaza, kostolníka) s negatívnym 

testom, účasť je prednostne pre tých, na ktorých úmysel je sv. omša; je potrebné aspoň 

deň dopredu telefonicky na 674 25 25 v čase 15:30 – 17:00 dohodnúť svoju prítomnosť; 

naplánované úmysly sú slúžené v stanovený deň zvyčajne 7:30 od pondelka do 

soboty bez účasti ďalších veriacich; preloženie úmyslu sv. omše na iný dátum 

oznámte vopred telefonicky; v nedeľu bude sv. omša o 10:00 resp. 10:45. 

2. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii 

koronavírusu získať celý november. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov 

nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou 

autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu 

spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť 

akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté 



prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny 

Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály 

alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho 

milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa 

zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii 

za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy 

vlastného života. 

3. Od 9:00 do 17:00 telefonicky 674 25 25 môžete dohodnúť prijatie sviatosti - sv. 

spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých. 

4. Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši; zostáva povinnosť svätiť 

nedeľu ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe (liturgia hodín, ruženec či iná 

pobožnosť); sledovanie sv. omše online v televízii alebo v rozhlase. 

5. Pohreby, krsty a sobáše sa budú môcť vykonávať, avšak s obmedzeným počtom 

účastníkov. Platí pravidlo 1 osoba na 15 m2 v interiéri; v exteriéri sa počet 

neobmedzuje, zostane však povinnosť zachovať 2m rozostupy. 

6. Duchovné a iné záležitosti služba kancelária v pondelok až piatok od 15.30 do 

17.00 hod. iba telefonicky na 674 25 25. 

7. Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 14:00 - 17:00. 

8. Online prenosy z nášho kostola: sv. omša v nedeľu 10:00, štvrtok 19:00 adorácia, 

sobota 19:00 sv. ruženec; link https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

9. Iba kňazom je dovolené v tomto období doniesť sv. prijímanie chorým, 

zomierajúcim a pripútaným na lôžko. 

10. Všetky farské stretnutia, modlitbové stretnutia, katechézy a pod. sú do odvolania 

pozastavené.. 

11. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v 

domácej izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, 

treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 

podujatia. Zákaz podávania rúk. 

12. Číslo farského účtu je: SK5502000000000587849512. VÚB banka. Číslo účtu 

filiálky Vyšné Opátske je: SK1309000000000445041104. SLSP. Svoje milodary 

môžete zasielať na čísla účtov. Vopred ďakujeme!  
13. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov 

bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Všetkých pozývame k modlitbám. 

Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu 

Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju 

pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a 

odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!" Prosme Pána, aby 

tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný. 

 



Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu 
 

 Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie 
koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko". 
  "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi 
vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. 
a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich 
piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia 
mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší 
pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský. 
 Zároveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre 
každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj 
zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa 
nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," dodal arcibiskup Zvolenský. 

 

Modlitba za Slovensko: 
 
Všemohúci Bože, Otče, 

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu 

žiadosť. 

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, 

spôsobenými pandémiou 

a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, 

o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, 

o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 

o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú 

politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. 

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození 

nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. 

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, 

stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť 

mamonou a nemravnosťou. 

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám 

poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a 

vytrvalo odhodlali. 

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, 

ktorú si nám dal za patrónku. 

S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a 

dcérami. 

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich 

pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. 

Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť 

kresťansky v našej dobe. 

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s 

tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.                                                                www.tkkbs.sk 
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