
Farský list sv. Košických mučeníkov                                         06/2021 

 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         

14.2. – Šiesta nedeľa v období cez rok          

                                                               Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.       

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021 
„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) 

Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky 

Drahí bratia a sestry, keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, 
aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali 
na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta. 

Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, 
stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2, 8). V tomto čase obrátenia si obnovujeme 
našu vieru, čerpáme „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom prijímame Božiu lásku, ktorá nás 
premieňa na bratov a sestry v Kristovi. V predvečer Veľkej noci si obnovíme svoje krstné sľuby, aby 
sme sa pôsobením Ducha Svätého znovuzrodili ako noví muži a nové ženy. Avšak už cesta Pôstnym 
obdobím, ale aj celé kresťanské putovanie životom, sa deje vo svetle zmŕtvychvstania, ktoré oživuje 
city, postoje a rozhodnutia toho, kto chce nasledovať Krista. 

Pôst, modlitba a almužna, ako ich predstavuje Ježiš vo svojej reči (porov. Mt 6, 1 – 18), umožňujú a 
vyjadrujú naše obrátenie. Cesta chudoby a zriekania sa (pôst), láskyplná starostlivosť a záujem o 
zraneného človeka (almužna) a synovský dialóg s Otcom (modlitba) nám umožňujú konkrétne 
uskutočňovať úprimnú vieru, živú nádej a činorodú lásku. 

 1. Viera nás pozýva, aby sme prijali Pravdu a stali sa jej svedkami pred Bohom a všetkými našimi 
bratmi a sestrami. 

Prijať a žiť Pravdu, ktorá sa zjavila v Kristovi, značí predovšetkým dovoliť, aby nás v Pôstnom 
období zasiahlo Božie slovo, ktoré nám Cirkev z generácie na generáciu ohlasuje. Táto Pravda nie je 
rozumovým konštruktom vyhradeným len pre niekoľko vyvolených, nadradených alebo výnimočných 
myslí, ale je to posolstvo, ktoré prijímame a môžeme porozumieť vďaka chápavému srdcu, 
otvorenému pre veľkosť Boha, ktorý nás miloval prv, ako sme o tom vedeli. Tou Pravdou je sám 
Kristus, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť až do dna a stal sa Cestou vedúcou k plnosti Života, 
ktorá je náročná, ale otvorená pre všetkých. 

Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania privádza všetkých, čo ho prežívajú v jednoduchosti srdca k 
tomu, aby znovuobjavili Boží dar a pochopili, že sme stvorenia na jeho obraz a podobu a že v ňom 
nachádzame svoje naplnenie. Ten, kto sa postí, sa vďaka dobrovoľne prijatej chudobe stáva 
chudobným s chudobnými, pričom „zhromažďuje“ bohatstvo lásky, ktorú prijal a o ktorú sa delí. 
Takto chápaný a praktizovaný pôst pomáha milovať Boha a blížneho, pretože, ako učí sv. Tomáš, 
láska je pohyb, ktorý upriamuje pozornosť milujúceho na milovaného, pokladajúc ho za jedno so 
sebou samým (porov. Fratelli tutti, 93). 

Pôstne obdobie je čas pre vieru, pre prijatie Boha do nášho života, aby sme mu umožnili „prebývať“ 
medzi nami (porov. Jn 14, 23). Postiť sa znamená oslobodiť náš život od všetkého, čo ho ťaží, aj od 
presýtenosti informáciami – či už pravdivými alebo nepravdivými – a konzumnými produktmi, a 
otvoriť dvere nášho srdca tomu, kto k nám prichádza úplne chudobný, no zároveň „plný milosti a 
pravdy“ (Jn 1,14): Božiemu Synovi, Spasiteľovi. 

Celý text na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210212019 
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 15.2 .  DO 21.2 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 Za ZBP pre Igora, Kristínu, Luciu, Slávku 

 
18.00 +Ladislav, Mária, Ondrej, Vojtech, Margita 

ut 
07.00 Za + z rod. Slivovej a Jánošíkovej 

 
18.00 +Július 

st 

06.30 +Anton 

18.00 
11.00 +Ján, Helena, Dušan 

16.00 Za + z rod. Procházkovej, Urbanovej, Baulovičovej 

18.00 + Anton (1.výr.) 

št 
07.00 +Stanislav 

 
18.00 +Ján, Katarína 

pi 
07.00 +František 

18.00 
18.00 +Magdaléna (1.výr.) 

so 
07.00 Za ZBP pre Valériu, Kristínu, Kláru, Petronelu 

 
18.00 +Paulína, Imrich, Ondrej, Júlia 

ne 

08.00 Za ZBP pre Vieru s rod. 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre Helenu 

18.00 Úmysel kňaza 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

17.2. – Popolcová streda  – je dňom pokánia v celej Cirkvi 

21.2. – Prvá pôstna nedeľa 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Helena Takáčová 1936 6.2.2021 10.2.2021 

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji! 

Oznamy:  

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

Podľa oznámenia KBS v súvislosti s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 a 
na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa sv. 
omše pre verejnosť neslávia do odvolania.  

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  674 25 25. 

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

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.  

Dnešnú nedeľu sa číta Pastiersky list biskupov Slovenska. Je k dispozícii aj našej 
farskej web stránke. 

Jarná Zbierka na charitu sa koná každoročne na 1. pôstnu nedeľu. Vzhľadom na 
aktuálnu situáciu bude možné, aby veriaci prispeli aj neskôr, počas dlhšieho obdobia, 
čo závisí od uvoľnenia opatrení. www.charita-ke.sk 

Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a 
zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom 
možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Predpis zdržovania sa 
mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; predpis pôstu 
však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roka života. Rodičia sa však 
majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržovania 
sa mäsa, boli vychovávaní k zmyslu pokánia.   

Fašiangová - zmierna poklona sa zvykla konať v dňoch pred popolcovou stredou. 
Namiesto toho Vás teraz pozývame pomodliť sa doma v nedeľu, pondelok a utorok 
pred popolcovou stredou Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

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

Milodary na kostol (8.2. – 12.2.) bezhotovostne:  

50 eur,  50,  10,  30,  10,  50,  30,  50,  20,  20,  20,  100,   50. Pán Boh zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia kancelária farského úradu funguje 
v obmedzenom režime. Intencie na sv. omše na obdobie od 1. marca do 30. apríla 
2021 môžete zasielať od 15.2.2021 na známu emailovú adresu farnosti: 
mucenici@netkosice.sk alebo vhodiť papierik s textom do poštovej schránky pri 
vchode do kancelárie s uvedením textu úmyslu (napr. za zosnulých alebo za 
živých, termín, kedy by mala byť sv. omša odslúžená; ak to bude možné, zapíšeme 
ju na ten termín, v opačnom prípade na najbližší voľný). Uveďte aj svoje meno a 
priezvisko, telefónne číslo a adresu. Po spracovaní úmyslov bude zverejnený rozpis 
intencií vo farskom liste. Peniaze nevkladajte! Milodar za sv. omšu dáte potom, 
keď budú uvoľnené opatrenia.  
Sv. omše za Ružencové spoločenstvo, SNSJ a Misijné budú zapísané ako je zvykom.  
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Povolaný ku kňazstvu 

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v 

Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej 

univerzity v akademickom roku 2021/2022.  

Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2021 elektronicky na stránke Teologickej 

fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň tiež treba 

poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami (podrobnosti na stránke) na 

adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Medzi podmienky prijatia patrí: 

mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, 

lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.  

Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 

http://www.kske.sk/?option=podmienky 

 alebo na stránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity: Teologická fakulta 

<https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta. 

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 

2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie:  

1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca - štúdium rodiny a sociálnej 

práce; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy 2. v magisterských študijných 

programoch: v odbore Teológia - katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo 

náboženskej výchovy  

3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia - katolícka teológia; v odbore 

Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.  

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2021. Termín 

podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021. Ďalšie informácie nájdete na 

stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.  

Master v teológii manželstva a rodiny 

Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 

2021/2022 v programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a 

profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a 

budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a 

rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia - 

odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Program garantuje Mons. Marek 

Forgáč, pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2021. Viac informácií na 

www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie. 

http://www.kske.sk/?option=podmienky
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