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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         

27.12. –   Sviatok sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 
                                            Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. 
3.1. – Druhá nedeľa po narodení Pána 
                                                                      Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

Spoločná prosba predstaviteľov cirkví a náboženských obcí na Slovensku 

V čase, keď je svet zasiahnutý šírením ochorenia Covid-19, chceme sa obrátiť 
na všetkých ľudí so spoločnou prosbou. Okolnosti epidémie priniesli problémy, na 
ktoré zatiaľ nemáme spoľahlivé riešenia. S tým prirodzene súvisí aj nárast neistoty a 
nepokoja.  

Vo svetle skúseností predchádzajúcich generácií nás naše náboženské i kultúrne 
dedičstvo vedie k tomu, aby sme si v pohnutých časoch zachovali rozvahu, pokoru a 
pokoj. Aby sme sa jeden k druhému správali ako k bratovi a k sestre. Koronavírus tu 
nebude navždy. Dokážeme ho prekonať a zasa prídu lepšie časy. Kým však prežívame 
skúšku, všimnime si, že na povrch vychádzajú a prejavujú sa naše dobré, ale aj zlé 
vlastnosti. Nesmieme sa preto nechať ovládnuť zlom! Práve naopak: musíme sa ešte 
pevnejšie rozhodnúť premáhať zlo dobrom. Tak aj z tejto skúšky môžeme vyjsť ako 
lepší, múdrejší, charakternejší ľudia. 

Preto vás prosíme. Po prvé: keď mnohí nadávajú, my poďakujme. Pravdaže 
tým, čo sú v prvej línii. Málokto má teraz na pleciach takú ťarchu ako lekári a 
zdravotníci, vojaci a policajti, či zamestnanci v obchodoch. Neberme ich službu ako 
samozrejmosť. A buďme vďační aj za každého, kto sa správa ľudsky, nesebecky, 
zodpovedne. Po druhé: keď mnohí poukazujú na chyby, my pozerajme, čo môžeme 
urobiť, aby sme pomohli. Nebojme sa obety, všimnime si, kde treba pomocnú ruku. 
Urobme viac, než sme povinní! A po tretie: keď mnohí šíria nevraživosť alebo 
nepriateľstvo, my vnášajme zmierenie a nádej. Spolupatričnosť, solidarita, 
ohľaduplnosť a láska k blížnemu nech v tomto čase ešte intenzívnejšie vedú každého, 
kto verí v Boha, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle.                                  celý text: tkkbs.sk 

Ďakujeme Dobrotivému Bohu za rok 2020, za každý deň roka 2020,  
za všetky dary, ktoré sme počas neho obsiahli. 

Vám, naším farníkom, ako aj všetkým dobrodincom ďakujeme  
za všetky milodary, za každú pomoc kostolu a  

našej farnosti akéhokoľvek charakteru. 
 

Nech Vám to Dobrotivý Boh štedro odplatí a vynahradí. 
Do Nového roka Vám prajeme a vyprosujeme hojnosť potrebných božích milostí, 

pokoj a zdravie. Každý deň v Novom roku nech sú Vaše životy v a domovy 
naplnené láskou a pokojom Svätej rodiny. 

Duchovný otec Peter, kaplán Martin a Jozef 
 

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


JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 28.12.2020 DO 10.1 .2021 
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Pavol 

 
18.00 Poď. za 60 r. živ. Melánie , za ZBP a za obrátenie 

ut 
07.00 +Margita, František, Viera 

 
18.00 +Matúš 

st 
07.00 Za + z rod. Prokopovej, Novysedlákovej, Gaškovej 

18.00 
18.00 +Peter (1.výr.), + Mária, Anna 

št 
07.00 +Viktor, Viktor, Barbora 

16.00 
16.00 Poďakovanie za všetky dobrodenia a dobrodincov r. 2020 

1.1. 

 

pi 

08.00 Za členov SNSJ 

10.30 
10.00 Za bratské spolunažívanie v našej farnosti 

11.30 +Milan 

18.00 Za ZBP pre Michala s rod. 

so 
07.00 Za členov Ružencového spoločenstva 

08.00 
18.00 +Mária 

3.1. 

 

ne 

08.00 Poď. za Božiu ochranu pre Gašpara 

09.00 
10.00 Za tých, ktorí sa predmodlievajú v našej farnosti 

11.30 Za požeh. farnosti a svätosť jej kňazov 

18.00 Za ZBP rod. Birešovej 

po 
07.00 +Ladislav, Margita, Helena, Rišo 

 
18.00 +Imrich, Mária, Štefan 

ut 
07.00 +Hanka 

 
18.00 +Mária  

6.1. 

 

st 

08.00 Úmysel kňaza 

09.00 
10.00 Za ohlasovanie živej viery v našej farnosti 

11.30 Poď. Tatiany za 49. r. života a za ZBP pre rod. 

18.00 Úmysel kňaza 

št 
07.00 Za + z rod. Nadzamovej, Legátovej 

 
18.00 Za misijných horliteľov 

pi 
07.00 Na úmysel darcu 

18.00 
18.00 +Dušan 

so 07.00 +Ladislav, Imrich 
 

ne 

18.00 +Karol (1.výr.) 

08.00 Za ZBP pre Romana s rod. 

09.00 
10.00 Za pokojné parkovanie v okolí kostola 

11.30 Za ZBP pre rod. Dzilskú 

18.00 Za ZBP pre rodinu 



Oznamy:  

Zbierka na Rádio Lumen je v dnešnú nedeľu 27.12.2020. 

Skautom ďakujeme za prinesenie Betlehemského svetla. 

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.  

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. 

Sv. omše počas Vianočných sviatkov o 11.30 hod. nebudú detské, ale zo sviatku resp. nedele. 

Milodary na kostol darovali: bohuznáma 50 eur. Pán Boh zaplať! Bezhotovostne: 50 eur, 
50, 30, 30, 20, 20, 30. Pán Boh zaplať! 

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: 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.  

Vo štvrtok 31.12. - ďakovná  bohoslužba o 16.00 hod. Adorácia od 23.00 hod. nebude! 

Fatimskú sobotu 2.1.2021 začneme sláviť vo farskom kostole modlitbou svätého ruženca o 
7.00 hod. Po nej bude svätá omša. V  kostole na Vyšnom Opátskom začne o 7.00 hod.  
modlitba svätého ruženca, po nej bude o 8.00 hod. svätá omša.   

Nedeľa 3.1.2021 je prvou nedeľou v mesiaci. V našom kostole bude o 14.20 hod. výmena 
ružencových tajomstiev a o 15.00 hod. vyloženie Sviatosti Oltárnej. V kostole na V. Opátskom 
bude o 7.50 hod. Hodinka k Božskému Srdcu, o 14.30 hod. výmena ružencových tajomstiev. 

Úmysly Apoštolátu modlitby- január – Evanjelizačný: Aby nám Pán dal milosť bratsky 
spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči 
všetkým otvorení. Úmysel KBS: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky 
chránení pred každým vírusom, ktorí zabíja telo, ale najmä dušu. 



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

V stredu  6.1. – Zjavenie Pána sa požehnáva trojkráľová voda. Doneste si vhodnú nádobku 
s uzáverom na vodu. Voda sa čerpá až po skončení sv. omše. Zachovajte odstupy. Ďakujeme. 

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 

Rozpis služieb 

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

31.12. 
07.00  Martoňak A.  Martoňak A. Köverovci M 

16.00 
Meringer J.,Jakubov J. 

 Lenártová L. 
Kica S. Kicová A. Kicová A. Meringerovci 

1.1. 

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

Gburik J. Borovská G. Borovská G. Gburikovci 

10.00 
Adamčák F., Stružák F. 

Berberich B., 
Dlhý R. Sorgerová P. Sorgerová P. Martoňakovci 

11.30 
Čepek M., Forrai V. 
Papcun Z., Mikloš J.  

Cerńák R. Cerňák R. Hrebeňár M. Cerňákovci 

18.00 
 Kvočák S., Vozár J.,  

Katunská J. 
Vozár J. Katunská J. Katunská J. Vozárovci 

2.1. 18.00 
Jakubov J., Kvočák S. 

Milkuš Š. 
Tomčik P. Šarišská M. Tomčik P.  

3.1. 

08.00 
Lancoš L., Fabík V. 

Oros Š., Matej J. 
Frankovič J. Fabíková K. Fabíková K. Hajdukovci 

10.00 
Valko M., Girašek J. 

Dzuríčko S. 
Baranková L. Hrebeňárová T. Baranková L. Hrebeňárovci 

11.30 
Čepek M., Forrai V. 
Papcun Z., Mikloš J.  

Kolinovská M. Kolinovská M. Weag P. Kolinovskí 

18.00 
Vozár J., Meringer J. 
Hurtuk, Adamčák F. 

Zubrická M. Meringer J. Zubrická M.  

5.1. 18.00 
Meringer, Jakubov J. 

Lenártová L. 
Sorger R. Lenártová L. Lenártová L.  

6.1. 

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

Šarišský J. Šarišská M. Šarišský J. Ivaňakovci 

10.00 
Adamčák F., Huňady F. 
Stružák F., Martoňak A. 

Szanyiová E. Olekšáková E. Szanyiová E. Martoňakovci 

11.30 
Valko M., . Semančín 
Forrai V., Papcun Z. 

Valko M. Valková H. Valková H. Semančínovci 

18.00 
Tomčik P., Katunská J. 

Milkuš Š. 
Tomčik P. Katunská J. Katunská J. Giraškovci S. 

9.1. 18.00 
Šoltýs J.,  

Vozár J., Čepek M. 
Halušková M. Palková K. Halušková M.  

10.1. 

08.00 
Fabík V., Lancoš L. 

Pajdič M. 
Borovský N. Borovská G. Borovská G. Pajdičovci 

10.00 
Jakubov J., Kvočák S. 
Sedlák R., Mikloš J. st. 

Futóová A. Sorgerová P. Futóová A. Sorgerovci 

11.30 
Čepek M., Forrai V. 

Papcun Z., Mikloš J. ml. 
Palková Z. Lenártová L. Palková Z. Cerňákovci 

18.00 
Vozár J., Girašek J. 

Cuper M.,Adamčák F. 
Cuper M. Cuperová A. Cuper M.  

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
28.12. - Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok                       31.12. – sv. Silvestra I., pápeža 
1.1. -  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 
2.1. - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka 
3.1. - Druhá nedeľa po narodení Pána                            6.1. – Zjavenie Pána, slávnosť 

           10.1. - Tretia nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána, sviatok  
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