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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         

17.1. – Druhá nedeľa v období cez rok              Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.       

Odpustky na rok sv. Jozefa 
Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a 
modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú 
sa podieľať na Roku sv. Jozefa skutkami a spôsobmi stanovenými touto Apoštolskou 
penitenciáriou. 
 a) Sv. Jozef, opravdivý muž viery, nás pozýva, aby sme znovuobjavili svoj synovský vzťah 
k Otcovi, obnovili svoju oddanosť modlitbe a skrze počúvanie a hlboké rozlišovanie plnili 
Božiu vôľu. Udeľujú sa úplné odpustky tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad 
modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá 
zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi. 
 b) Evanjelium prisudzuje sv. Jozefovi prívlastok „spravodlivý človek“ (porov. Mt 1, 19): 
on, ktorý je strážcom „intímneho tajomstva, ktoré spočíva v hĺbke srdca a duše“,1 
uchovávateľom Božieho tajomstva a teda ideálnym patrónom vnútorného fóra, nás nabáda 
znovuobjaviť hodnotu ticha, rozvážnosti a vernosti v plnení vlastných povinností. Čnosť 
spravodlivosti exemplárne žitá sv. Jozefom, je plným stotožnením sa s Božím zákonom, 
ktorý je zákonom milosrdenstva, „pretože práve Božie milosrdenstvo vedie k uskutočneniu 
pravej spravodlivosti“.2 Preto tí, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného 
alebo duchovného milosrdenstva, rovnako môžu získať dar úplných odpustkov. 
c) Hlavnou súčasťou povolania sv. Jozefa bolo to, že bol ochrancom Svätej rodiny z 
Nazareta, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie a Ježišovým otcom pred zákonom. Aby 
boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdušie intímneho 
spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina, udeľujú sa úplné odpustky tým, 
čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec. 
 d) Boží služobník Pius XII. zaviedol 1. mája 1955 sviatok sv. Jozefa, robotníka, „s 
úmyslom, aby všetci uznali dôstojnosť práce, a aby táto inšpirovala spoločenský život a 
zákony založené na rovnakom rozdelení práv a povinností“.3 Preto bude možné udeliť 
úplné odpustky tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému 
veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto 
hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia. 
 e) Útek Svätej rodiny do Egypta „nám ukazuje, že Boh je tam, kde je človek v 
nebezpečenstve, kde trpí, uteká, pociťuje odmietnutie a opustenosť“.4 Úplné odpustky sa 
udeľujú veriacim, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), alebo 
akatist k sv. Jozefovi, celý alebo aspoň nejakú časť (pre byzantskú tradíciu), alebo nejakú 
inú modlitbu k sv. Jozefovi, vlastnú iným liturgickým tradíciám, modlitbu za 
prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia 
akýmkoľvek prenasledovaním. 
 Svätá Terézia z Avily spoznala v sv. Jozefovi ochrancu vo všetkých situáciách života: 
„Zdá sa, že iným svätým Boh udelil schopnosť pomáhať nám v tej alebo onej potrebe, 
pokým ja som zažívala, že slávny sv. Jozef rozšíril svoj patronát na všetky“.5 Nie tak dávno 
sv. Ján Pavol II. pripomenul, že postava sv. Jozefa sa „pre Cirkev v našej dobe znovu stáva 
aktuálnou v súvislosti s novým kresťanským tisícročím“. 
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Na opätovné potvrdenie patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou Apoštolská penitenciária okrem 
už uvedených okolností udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek 
legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe 
blahoslavený Jozef“, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, 
Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň 
každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa 
latinskej tradície. 
 V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na 
starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú 
možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom 
splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa 
pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej 
smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života. 
 Aby sa pastoračne uľahčilo udelenie Božej milosti prostredníctvom moci kľúčov, 
penitenciária veľmi prosí všetkých kňazov, ktorí sú vybavení potrebnými fakultami, aby 
veľkodušne vysluhovali sviatosť pokánia a rozdávali chorým sväté prijímanie. 
  
Prevzaté z dekrétu, ktorý platí počas Roku sv. Jozefa bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné 
nariadenie. 
                                                                                                                           kaplán Martin 

 

JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 18.1 .  DO 24.1 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Anton 

 
18.00 +Anna, Ondrej, Dušan 

ut 
07.00 +František 

 
18.00 Za + z rod. Raganovej 

st 
07.00 +Anna, Ján, Vincent, Paulína 

18.00 
18.00 +Magdaléna, Mária, Ladislav 

št 
07.00 Za + z rod. Pravoťakovej, Červenkovej, Grofčíkovej, Revajovej 

 
18.00 Za ZBP pre Ľudmilu s rod. a pre Vincenta s rod. 

pi 
07.00 Za + z rod. Nadzamovej, Legatovej 

18.00 
18.00 Poď. za 50 r. manželstva a za ZBP 

so 
07.00 +Michal, Terézia, Miroslav 

 
18.00 +Helena, Helena, František, Peter 

ne 

08.00 Za ZBP pre rod. Mariána 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Poď. Martina za 44 r. života a za ZBP pre rod. 

18.00 Za ZBP pre rod. Birošovú 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

21.1. - Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 
24.1. - Tretia nedeľa v období cez rok 



Oznamy:  

Tento farský list sa netlačí, vychádza iba v elektronickej podobe. 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky z 31. decembra 2020, ktoré 
obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe 
Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 1.1. do 
24.1. sa sv. omše pre verejnosť neslúžia.  

Naplánované úmysly sú slúžené v stanovený deň o 18.00 hod. od pondelka do 
piatku bez účasti veriacich; v nedele bude sv. omša o 10:00 hod. Tieto sv. 
omše sa budú vysielať naživo. Link:  
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

Preloženie úmyslu sv. omše na iný dátum oznámte vopred telefonicky na 
055/674 25 25. 

Krst, pohreb, sobáš – všetky informácie cez telefón na 055/674 25 25 pondelok 
– piatok od 9:00 do 17:00 

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.  

Plánované zapisovanie úmyslov na sv. omše na marec a apríl 2021 od 
13.1.2021 sa kvôli obmedzeniam ruší. Náhradný termín bude oznámený 
potom, ako to situácia dovolí. 

Bohuznáma darovala na kostol 20 eur. Pán Boh zaplať! 

Milodary na kostol bezhotovostne (do 15.1.): 10 eur, 20, 100, 50, 20, 20. Pán 
Boh zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

Oznámenie dňa Veľkej Noci: 4. apríl 2021, Popolcová streda 17. februára, 
Turíce 23. mája. 

Tretia nedeľa v období cez rok, 24.1.2021 je Nedeľou Božieho Slova. 
Ustanovená pápežom Františkom v roku 2019. Má byť dňom oslavy, štúdia 
a šírenia Božieho slova.  

Od 18.1. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 

 



                                 Zdravotné okienko 
   C I T R U S O V É   O V O C I E                                 

V zimných mesiacoch, v čase zvýšeného výskytu dýchacích ochorení, keď 
čerstvé tuzemské ovocie nerastie, je viac než vhodné využiť liečivú silu 
citrusových plodov. Zbavia nás starých ochorení a ochránia pred novými. 
V gréckej mytológii sa opisuje povesť o Herkulovi, ktorý na príkaz kráľa 
Eurystea mal splniť dvanásť úloh. Jednou z nich bolo získať zlaté jablká zo 
stromu v záhrade, ktorú strážili večerné nymfy Hesperidy. Týmito zlatými 

jablkami vraj mali byť citrusy. Pojem „hesperidy“ sa dnes bežne používa vo voňavkárskom 
priemysle, pre esencie získavané z citrusových plodov. Dýchacie ochorenia v zimných mesiacoch 
spôsobujú hlavne vírusy. Z dvadsiatich prechladení spôsobujú až 19 prípadov. Šťava z citróna by sa 
mala stať prvým pomocníkom v boji proti vírusom. Navyše viaže na seba usadeniny toxických 
zlúčenín, ktoré sa ťažko vylučujú z tela. „Účinnosť citrónov a pomarančov nemá obdoby. 
Zanechávajú v tele zásadité prostredie, ktoré absorbuje každú škodlivú kyslosť. Čistia, oživujú, 
stimulujú, redukujú tuky a telo zásobujú organickými minerálmi a vitamínmi. Navyše obsahujú veľa 
draslíka a železa“ radí Dr. Carrington.  „Grapefruitová šťava ma postavila na nohy“ vyznáva pani 
s vážnou diagnózou. „Pre rozsiahly nádor mozgových štruktúr som musela podstúpiť operačný 
zákrok. Nález bol však rozsiahly, nie všetko sa podarilo odstrániť. Bola som v ťažkom fyzickom, ale 
i duševnom rozpoložení. Ktosi mi poradil piť grapefruitovú šťavu, tá vraj úžasne prečisťuje telo. Môj 
obetavý manžel mi denne odšťavil najmenej pol litra. Spočiatku mi nechutila, bola akási horká, ale na 
všetko sa dá zvyknúť. Ubehli tri roky a môj stav sa zlepšil, cítim sa fajn, na grapefruity nedám 
dopustiť.“ Grapefruit má veľkú liečebnú hodnotu, obnovuje telesné sily, zlepšuje trávenie, čistí pečeň, 
zvyšuje životaschopnosť a odolnosť organizmu. „Extrakt z grepových jadier je to absolútne najlepšie 
a najúčinnejšie antibiotikum a antimykotikum“  tvrdí nemecký lekár Dr. Klaus Kustermann. 
Kanadskí vedci poukazujú na schopnosť grapefruitu o polovicu znižovať schopnosť vývoja rakoviny 
tráviaceho traktu a navyše predlžujú aktivitu iných protirakovinových látok v krvi. Sú chorobné stavy, 
ktoré vyžadujú použitie antibiotiká. Vo verejnosti je rozšírený názor, že v tom čase sa nesmú užívať 
citrusy, pretože sa spolu neznášajú. Je to však omyl, mýtus, naopak, citrusy je potrebné do jedálnička 
zaradiť (výnimku tvorí užívanie Biseptolu a Dalacínu). Šťava z citrusových plodov napomôže doplniť 
vitamíny a prečistiť tráviaci trakt, odstraňuje anorganické mŕtve tuky a vápenaté látky. Pohár 
pomarančovej šťavy je samozrejme dobrý spôsob na to, aby sme prijali trochu potrebného vitamínu 
C. Oveľa väčším prekvapením je, že nás tiež ochráni pred možným rizikom niektorých druhov 
rakoviny. Citrusové plody obsahujú hesperidín, látku známu i ako vitamín P, ktorá napomáha 
udržiavať integritu krvných ciev tým, že ich spevňuje a posilňuje, pritom znižuje ich priepustnosť 
a tlmí zápal. Holandský lekár Dr. Cornelis Moerman, spomína na pacienta, ktorý trpel terminálnym 
štádiom rakoviny žalúdka s metastázami. Poradil mu, aby jedol toľko pomarančov a citrónov, koľko 
znesie.„Jedol som ich po vlečkách“ spomína pacient. „Mal som vitamínu C už skutočne dosť. Ale po 
roku som nemal nádor ani metastázy.“ Uvedený pacient sa dožil 90 rokov. 
 
PS :Český pediater profesor Dr. Jiri Brdlík DrSc. (1883 – 1965) skúšal pri štátnici celý rad 
kandidátov. Práve skúšaný, sympatický mládenec príjemného zovňajšku nevedel toho veľa, nevedel 
však ani málo. Bolo jasné, že odíde s dostatočnou. Na tom sa zhodli všetci skúšajúci. Mýlila ich však 
jedna zvláštna okolnosť. Tento kandidát požiadal niekoľkokrát, aby mu bolo dovolené vzdialiť sa na 
krátku chvíľu zo skúšobnej miestnosti. Skúšobná komisia sa v jeho neprítomnosti bavila, ale keď sa to 
opakovalo viackrát, profesor Brdlík kandidáta oslovil: „Pán kandidát, nám lekárom je celkom jasné, 
že prísna skúška pred skúšajúcim, pánom dekanom a vládnym komisárom môže na vás pôsobiť vo 
väčšej miere močopudne alebo laxatívne. Mali by ste sa však ovládať. Veď skúška prebieha hladko 
a vy ju absolvujete s dostatočným prospechom. Tak aké strachy, aké odchody? Tú chvíľu to vydržíte, 
nie?“ Profesor ani nestačil dohovoriť a nádejný lekár žiadal opäť o dovolenie vzdialiť sa. Profesor 
stratil trpezlivosť a rozkričal sa: „Človeče, vy si myslíte, že tu máme iba vás? Viem všeličo pochopiť, 
aby ste však každú minútu behali von, to je naozaj nepochopiteľné. V tej chvíli považoval za nutné 
zasiahnuť mierny pán vládny komisár: „Pán kandidát, vy zrejme trpíte nejakou chorobou, však?“ 
„To ani nie. Prepáčte mi, ale keď ono je tam stále obsadené!“     

Pripravil :MUDr. Michal Slivka 
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