
Farský list sv. Košických mučeníkov                                        46/2020 

 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         

20.12. – Štvrtá adventná nedeľa   
                                                       Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.                            

 
 
 

Prišiel z nebies na zem, k nám, náš 

Spasiteľ a náš Pán. Príbytkom mu bola 

maštaľ a kolískou jasličky. V chudobe 

žil a biedu trel, náš Ježiško maličký. 

 
 
 

 

v JasliČkách JeŽiško Taký Je malý a 
Predsa Jemu sa klaŇali králi. Taký 

chudobný v JasliČkách drieme, a Predsa 
on Je Pán neba i zeme. 

 

 
 
 

Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme dieťa 
spinká. Dobrú pohodu vinšujeme vám, štedrosť a 

hojnosť vašim chalupám.  
 
 

 
 
 

Prajeme vám úprimne zo srdca vrelého, 
radostné Vianoce a všetko dobré.  

Duchovný otec Peter a kapláni Martin a Jozef 
 
 

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


JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 
OD 21.12.  DO 27.12.2020 

VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
06.00 +Michal, Margita, Magdaléna, Dušan, Jozef 

 
18.00 +Marcel, František 

ut 
06.00 +Anna, Pavol, Mária 

 
18.00 +Štefan 

st 
06.00 +Ján 

18.00 
18.00 Za ZBP pre Janku 

št 

07.00 +Mária (1.výr.) 

24.00 
16.00 Úmysel kňaza 

22.00 +Anna 

24.00 Úmysel kňaza 

pi 

08.00 Za ZBP pre kostolníkov, organistov 

10.30 
10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre rod. Slivkovu 

18.00 Úmysel kňaza 

so 

08.00 Za ZBP pre Cypriána a Máriu 

09.00 10.00 Za + z rod. Kramara 

18.00 Za ZBP pre Štefana 

ne 

08.00 Poď. a BP pre dobrodincov 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Úmysel kňaza 

18.00 Úmysel kňaza 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

  25.12. - Narodenie Pána – slávnosť 
  26.12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 
  27.12. - Prvá nedeľa po narodení Pána – Sv. rodiny Ježiša, Márie a   
  Jozefa, sviatok   

Oznamy:  

V dňoch od 22.12. až 23.12. si pred a po sv. omši môžete domov odniesť Betlehemské 
svetlo. Mimo týchto časov sa Betlehemské svetlo nevydáva. Ďakujeme skautom za 
Betlehemské svetlo, ktoré nám donesú do nášho kostola.  

Pri všetkých svätých omšiach, ktoré sa slávia v noci 24.12. a vo dne 25.12. pri slovách “a 
mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny” sa pokľakne na jedno koleno, keď sa 
vyznanie viery recituje alebo na obe kolená, keď sa vyznanie viery spieva.  

Od 19.12.2020 platí, že bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi 
a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými 
miestami ostane jedno miesto neobsadené. Kapacita na sedenie sa znížila na 25%. 



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 darovali: SNSJ 100 eur, p. Kundrátová 100 eur, bohuznáma 50 eur. 
Pán Boh zaplať! Bezhotovostne: 20 eur, 20 eur, 20 eur, 20 eur, 50 eur, 20 eur, 100 eur, 
10 eur. Pán Boh zaplať! 

Na kostol na Vyšnom  Opátskom darovali rodiny: Hodorová 50 eur, Kapraľová  50 eur, 
bohuznáma 50 eur. 

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. 

Vo farskej knižnici vám ponúkame stolové a nástenné kalendáre.  

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 a sviatky o 10:00 a polnočná: 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.  

Požehnávanie bytov sa 6.1.2021 konať nebude kvôli epidemickej situácii; ak to situácia 
dovolí, byty by sa požehnávali po Veľkej noci. 

Arcibiskupský úrad v Košiciach zverejnil výzvu na pomoc pre 4 – člennú rodinu 
Hajekovcov s dvoma malými deťmi 2 a 4 roky, ktorá prišla o čerstvo zrekonštruovaný 
byt. Príčinou požiaru bola  pravdepodobne prevrhnutá adventná sviečka. Číslo účtu: SK50 
0200 0000 0039 4017 1057, variabilný symbol: 161220 

Zbierka na Rádio Lumen bude budúcu nedeľu 27.12.2020. 

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa pri 150. výročí jeho titulu patróna Cirkvi 
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia 

vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra 
apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje 
charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, 
„tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“. 

O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež 
Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. 



Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od 
dnešného dňa do 8. decembra 2021. 

Z obsahu listu Patris corde o vyhlásení Roka sv. Jozefa 
Ako píše pápež František, na pozadí apoštolského listu Patris corde je pandémia 

COVID-19, ktorá nám dala pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, tých, ktorí ďaleko od 
svetiel reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú 
spoluzodpovednosť. Práve tak ako sv. Jozef, „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, 
muž každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti“. Predsa však je „bezkonkurenčným 
predstaviteľom v dejinách spásy“. 

V liste Patris corde je aj poznámka, ktorá odhaľuje jeden životný zvyk pápeža 
Františka: už štyri desiatky rokov sa každý deň po ranných chválach modlí k sv. Jozefovi 
modlitbu, ktorá „vyjadruje nábožnosť a dôveru“ voči sv. Jozefovi, ale aj „určitú výzvu“, 
vysvetľuje pápež František a uvádza jej znenie: 

„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, 
príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu 
situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj 
milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa 
vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je 
taká veľká ako tvoja moc. Amen.“ 

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

24.12 

07.00 
Haluška J., Stružák F. 

Matej J. 
Haluška J. Tóthová A. Tóthová A. Orosovci Š. 

16.00 
Štefurik A., Dzuríčko S. 

Fabík V., Jakubov J. 
Dzuríčko S. Fabíková K. Fabíková K. Štefurikovci 

22.00 
Olekšák M., Forrai V. 
Papcun Z., Habura E. 

Cerňák R. Olekšáková E. Olekšáková E. Cerňákovi 

24.00 
Vozár J., Kvočák S. 

Forrai V. 
Vozár J. Zubrická M. Zubrická M. Vozárovci 

25.12. 

08.00 
Frankovič J., Valko M. 

Pajdič M., Sedlák R. 
Frankovič J. Raganová E. Raganová E. Frankovičovci 

10.00 
Ragan F., Jakubov J. 

Stružák F., Mikloš J. st. 
Jakubov J. Stružáková M. Stružáková M. Stružákovci 

11.30 
Čepek M., Forrai V. 

Papcun Z., Mikloš J. ml. 
Kica S. Kicová A. Lenártová L Kicovci 

18.00 
Haluška J., Adamčák F. 

Katunská J. 
Haluška J. Haluška J. Palková K. Ivaňakovci 

26.12. 

08.00 
Fabík V., Ragan F. 
Matej J., p. Fendek 

Sorger R. Futóová A. Futóová A. Fendekovci 

10.00 
Tomčik P., Lesíčko O. 

Huňady F., Adamčák F. 
Tomčik P. Sorgerová P. Sorgerová P. Lesíčkovci 

18.00 
Jakubov J., Mezeš.J. 

Kvočák S. 
Jakubov J. Girašková M Girašková M Juhásovci 

27.12. 

08.00 
Girašek J., Štefurik A. 

Hajduk J. 
Borovská G. Borovský N. Borovská G. Lancošovci 

10.00 
Hrebeňár M., Lancoš L. 

Oros Š., Matej J. 
Hrebeňár M. Tóthová A. Tóthová A. Hrebeňárovci 

11.30 
Čepek M.ml., Čepek M. st. 

Cuper M. 
Cuper M. Cuperová A. Cuperová A. Giraškovci st. 

18.00 
Vozár J.,p. Hurtuk, 

Katunská J. 
Katunská J. Halušková M. Halušková M. Hurtukovci 
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