
Farský list sv. Košických mučeníkov                                        45/2020 

 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         

6.12. – Druhá adventná nedeľa           
                                           Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.                                                    

 

2. adventná nedeľa – príležitosť k radosti 

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu 

Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je 

odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý 

svoj hriech. Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, 

vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa 

zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo 

hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé 

stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“ Vystúp na vysoký vrch, ty, čo 

hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš 

radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským 

mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou 

a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje 

idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky 

a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“ Nech nám 

nechýba Tvoja radosť. Človek ju tratí vtedy, keď prestáva byť vďačný 

a nevidí ostatné dobrodenia, ktoré nám dávaš. Dnes chceme začať byť 

vďační a ďakovať Ti za to a za tých, ktorých máme doma a všetkých, 

ktorých nosíme vo svojom srdci. Vďaka Ti Bože a vďaka za radosť, 

ktorú vlievaš vďačnosťou do našej rodiny. 

kaplán Jozef 
 

http://nadjazerom.fara.sk//
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 7.12.  DO 13.12.  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
06.00 Za + z rod. Belkovej, Mihokovej 

 
18.00 +Mikuláš, Paulína, Mikuláš 

ut 

06.30 +Jozef, Margita, Ondrej, Anna 

18.00 
11.00 Za uzdravenie Tatiany 

16.00 Za farníkov 

18.00 Poď. Márie za 85 r. života a za ZBP rod. 

st 

06.00 +Alžbeta 

18.00 
18.00 

+Mikuláš, Andrej, Jozef 

+Ondrej (1.výr.) 

št 
06.00 +Imrich 

 
18.00 +Mária, Michal 

pi 
06.00 +Michal, Katarína, Radoslav, Michal 

18.00 
18.00 +Eduard, Anna, Ján 

so 07.00 +Veronika  

ne 

18.00 +Radoslav 

09.00 

08.00 Poď. za 75 r. života Jána a za ZBP pre rod. 

10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre Helenu s rod. (80 r. života) 

18.00 Za ZBP pre rod. Ľubomíra 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

       7.12. – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
       8.12. – Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť 
       13.12. – Tretia adventná nedeľa 

 
Rozpis služieb 

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

8.12. 

06.30 Valko M., Gburik J. Kica S. Kicová A. Kica S.  

11.00 
Pajdič M., Matej J. 
Fabík V., Lancoš L. 

Pajdičová A. Szanyiová E Szanyiová E. Pajdičovci 

16.00 
Berberich B., Frankovič J. 
Mikloš J. st., Jakubov J. 

Berberich B. Lenártová L. Berberich B. Frankovičovci 

18.00 
Cuper M., Hrebeňár M. 

Vozár J. 
Cuperová A. Cuper M. Cuper M. Hrebeňárovci 

12.12 18.00 Katunská J., Jakubov J. Jakubov J. Katunská J. Katunská J.  

13.12. 

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

Borovský N. Borovská G. Borovská G. Gburikovci 

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

Dzuríčko S. Fabíková K. Fabíková K. Štefurikovci 

11.30 
Čepek M., Forrai V. 

Papcun Z., Mikloš J. ml. 
deti deti deti deti 

18.00 
Jakubov J., p. Semančin 

Vozár J. 
Pavelková M. Vozár J. Pavelková M. Semančínovci 



Oznamy:  

Sv. spoveď: v advente sa spovedá po rannej sv. omši. Nasledujúci 
týždeň od 7.12. do 11.12. budeme spovedať pred večernou sv. omšou od 
17:00 (okrem nedele a 8.12.). Garantujte sebe a spovedníkovi, že ste zdraví, 
bez respiračných symptómov. Na sv. spoveď prichádzame pripravení a 
sme struční. V tomto čase vykonaná sv. spoveď už platí k Vianociam. 

Na spovedanie pred Vianocami využite celý advent. Hromadné 
spovedanie pred Vianocami sa v tomto roku v Košiciach konať nebude. 

V utorok  8.12. je prikázaný sviatok – Slávnosť Nepoškvrneného Počatia 
Panny Márie; v tento deň nespovedáme. 

V adventnom čase sú v pondelok až piatok ranné – rorátne sv. omše o 6.00 
hod. Sviece, ktoré si donesiete na tieto sv. omše, majú byť v lampášikoch 
alebo kahancoch, aby boli zabezpečené proti stekajúcemu vosku. 

V súčasnej dobe je  max. počet osôb na sv. omši 50% kapacita kostola na 
sedenie. Vo farskom kostole je 50 % kapacity 500 osôb, vo filiálnom je to 
50 osôb.  

Povinnosť sedenia v lavici resp. na stoličke. Sadáme si od stredu lavice, 
nie od kraja, tak, aby medzi sediacimi bol čo najväčší odstup; nezostávame 
stáť v dverách alebo vzadu. 

Vždy dodržať odstup od seba - pri príchode, odchode a tiež keď čakáme v 
rade na sv. Prijímanie. Rúško, dezinfekcia rúk.  

Milodary na kostol: 200 eur (č. 32), 50 eur (č. 33), 20 eur (č. 34), 30 eur 
(č. 35), 50 eur (č. 36), 50 eur (č. 37).  

Bezhotovostne: 10 eur, 30 eur, 20 eur, 15 eur, 20 eur a 20 eur. Číslo 
farského účtu je: SK5502000000000587849512, VÚB banka. 

Rod. Martinková darovala na kostol na V. Opátskom 20 eur. Pán Boh 
zaplať! 

V nedeľu sa vo farskom kostole vyzbieralo v Zbierke na charitu 1.904 eur, 
na Vyšnom  Opátskom  243,60 eur.  Pán Boh zaplať! 

Začali stretnutia birmovancov vždy v piatok o 18.00 hod. sv. omša spojená 
s katechézami pre birmovancov. Po sv. omši budeme robiť prezentáciu 
účasti. 

Ostatné farské katechézy sú naďalej pozastavené. 



Spovedanie chorých a nevládnych pred Vianocami nahláste do 
15.12.2020 v sakristii. Spovedať chorých budeme v stredu 16.12.2020 
v dopoludňajších hodinách. 

Vo farskej knižnici vám ponúkame Vianočné oplátky z farnosti Slivník na 
podporu rekonštrukcie ich kostola v cene 1 euro. Taktiež vám ponúkame 
stolové a nástenné kalendáre ako aj kalendár na podporu katedrály Sv. 
Alžbety v cene  7 eur. 

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. 

Duchovné a iné záležitosti služba kancelária v pondelok až piatok od 15.30 
do 17.00 hod. tel. číslo 674 25 25. 

Online prenosy z nášho kostola: sv. omša v nedeľu 10:00; link 
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

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. 

 Adventná pobožnosť - hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu, ktorá sa 
začína 15. decembra a končí sa v predvečer štedrého dňa, 23. decembra sa 
v kostole kvôli epidemickej situácii tohto roku konať nebude. Pobožnosť si 
vykonajte v súkromí. 

  ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. 
Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod 
Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj 
a spravodlivosť vo svete.  

  OZ Dobré srdce - Good heart organizuje od 1.12.2020 do 6.1.2021 
vianočnú zbierku Daruj štedrú večeru. Cieľom je pripraviť pre rodiny v 
núdzi pokojnejšie a radostnejšie Vianoce. Vaše 4 € nasýtia na Vianoce 
jedného člena rodiny. Prispieť môžete darovaním stravných lístkov, 
pohodlne na webovej stránke www.ozdobresrdce.sk kliknutím na tlačidlo 
Daruj štedrú večeru alebo na účet SK58 8330 0000 0020 0164 5168.  

http://www.ozdobresrdce.sk/
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