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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         

21.2. – Prvá pôstna nedeľa                                             Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť. 

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom 
zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia. Text prináša 
Tlačová kancelária KBS v plnom znení. 

Drahí bratia a sestry, 

obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli 
pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali 
prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď 
sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú 
stredu neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. 
Ako nám to pripomína Svätý Otec František: "Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť 
ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer 
osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže 
nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu." (Príhovor diplomatickému zboru, 
8.2.2021) 

Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte 
však ani v duchovnom úsilí. Veľký Pôst je príležitosťou obnovy, zanechania 
hriechu a získavania milostí. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na 
skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a 
nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz 
vyspovedať. Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu 
dostupným. 

Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. 
Čítajte Božie Slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. 
Nezabudnite ani na telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti 
hriechu. Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech 
kvôli svojmu zdraviu neodkladajú pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo 
almužnu ako prostriedky pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie 
dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení, v spojení s utrpením Ježiša Krista 
dáva ťažkostiam novú hodnotu. 

Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske, a priblížte sa 
ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení 
Veľkonočných sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov. 

 

S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi. 

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


JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 22.2 .  DO 28.2 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Antónia 

 
18.00 +Marta a Vincent 

ut 
07.00 Za ZBP pre Emíliu 

 
18.00 +Štefan, Alžbeta 

st 
07.00 Za ZBP pre rod. Ladislava 

18.00 
18.00 Za + z rod. Šarišskej, Kravcovej, Darakovej, Lazoríkovej  

št 
07.00 Úmysel kňaza 

 
18.00 +Ján 

pi 
07.00 +Viktor, Jozef 

18.00 
18.00 +Mária, Štefan, Jozef, Mária 

so 
07.00 +Mária, Imrich 

 
18.00 + Mária, Benjamín, Jaroslav 

ne 

08.00 Úmysel kňaza 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Úmysel kňaza 

18.00 Poď. za 50 r. živ. Zuzany a Rastislava a za ZBP pre rod. 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

22.2. – Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok 
28.2. – Druhá pôstna nedeľa 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Vojtech Bunda 1941 8.2.2021 15.2.2021 

Mária Marcinová 1944 11.2.2021 19.2.2021 

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.  

Príprava na prvé sv. prijímanie. V závislosti od uvoľňovania obmedzení v regióne 
závisí aj príprava na prijatie sviatosti. V aktuálnej situácii príprava spočíva v účasti detí na 
hodinách náboženskej výchovy v škole resp. dištančne. Rodičia majú viesť detí k sláveniu 
nedele aj sledovaním sv. omše online. Deti si majú osvojiť základné modlitby kresťana 
katolíka (Otčenáš, Zdravas, Verím v Boha, Sláva Otcu a tiež Pätoro cirkevných 
prikázaní, Šesť hlavných právd, Sedem sviatostí a Desatoro Božích prikázaní). Podľa 
možnosti odporúčame rodičom, aby využili možnosť domácej katechézy, inšpirácie 
nájdete na www.katechezy.sk (témy: sviatosť zmierenia, eucharistia, prvé sv. prijímanie). 

Príprava na sviatosť birmovania. Platí to, čo je uvedené v prípade prvého sv. prijímania. 
Inšpirácie nájdete na www.katechezy.sk (témy: viera, birmovanie, Duch svätý a pod.) 

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 

Milodary na kostol darovali: bohuznáma osoba 100 eur, pani Veronika Miňová 40 eur. 

Milodary na kostol (15.2. – 19.2.) bezhotovostne: 50 eur, 20,  50,  20,  50,  25,  20, 20, 
100,  20,  50,  50,  100,  30,  30,  20.  Všetkým darcom ďakujeme.  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. 
 
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.  
Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 
http://www.kske.sk/?option=podmienky 
 
Vyhlásenie KBS k: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi. tkkbs.sk. 
 
 

http://www.katechezy.sk/
http://www.katechezy.sk/
http://www.charita-ke.sk/
mailto:mucenici@netkosice.sk
http://www.kske.sk/?option=podmienky


List KBS premiérovi a členom vlády 
 
Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 
online formou, schválili text listu, ktorý zasielajú predsedovi Vlády SR a jej členom. Text prináša Tlačová 
kancelária KBS v plnom znení.  
 Vážený pán predseda vlády, Vážená pani ministerka, Vážený pán minister, obraciame 
sa na Vás v situácii, ktorá je pre Slovensko mimoriadne náročná. Citlivo vnímame problémy 
spôsobené ochorením Covid-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia a apelujeme na ich 
dodržiavanie. Naši duchovní s ochotou slúžia na covidových oddeleniach - nielen ako kňazi, 
ale aj ako dobrovoľníci, sanitári, či pomocníci. Vieme preto "z prvej ruky" o vážnosti situácie. 
Napokon aj žiaľ, ktorý zdieľame s ľuďmi pri pohreboch, sa stal našou každodennou 
skúsenosťou.  
 Zároveň Vám však chceme povedať aj o duchovnom trápení, s ktorým sa na nás 
obracia čoraz viac veriacich. Svätá spoveď a sväté prijímanie pre nich vždy boli zdrojom 
povzbudenia, sily a vnútornej rovnováhy. Teraz sú však mesiace bez sviatostí, a nemajú 
legitímny spôsob ako ich prijať. To prehlbuje utrpenie, ktoré priniesla pandémia. Úzkosti a 
konflikty, ktoré mnohí dokázali tlmiť vďaka sviatostiam, nadobúdajú na sile. Dokonca 
psychológovia, ktorých naši duchovní svojou službou odbremeňovali, teraz hovoria o veľkom 
tlaku nových prípadov. Veriaci majú pocit, že ich Cirkev v ťažkom čase opustila. Opatrenia 
nám však prakticky zväzujú ruky a znemožňujú pôsobenie. Nejde len o hromadné podujatia, 
ale aj o individuálnu pastoračnú službu. Pritom okolité krajiny tak tvrdé reštrikcie cirkvám 
nezaviedli. Mrzí nás, keď na niektorom mieste ľudia stratili trpezlivosť a prekročili pravidlá, 
hoci na ne stále upozorňujeme.  
 Máme vytrvalú ochotu spolupracovať na zápase s pandémiou. Prosíme Vás však o 
pochopenie našej situácie. Sme ochotní zniesť obmedzenia: avšak úplný, dlhodobý a 
celoplošný zákaz verejných bohoslužieb ako aj praktické znemožnenie vysluhovania sviatostí 
je neúnosné. Vedení čoraz naliehavejšími prosbami našich veriacich Vás aj my žiadame, aby 
ste našli iný, primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu k duchovným potrebám, aspoň 
podľa toho ako je tomu v blízkom zahraničí, v podobnej pandemickej situácii. Stále napríklad 
rastie počet vyliečených a zaočkovaných, ktorí by sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách bez 
rizika ohrozenia. Bohoslužby zároveň nemožno vnímať len v optike "verejných zhromaždení"; 
uplatňuje sa na nich základné ľudské právo vyplývajúce z náboženskej slobody.  
 Svätý Otec František to vo svojom príhovore diplomatickému zboru 8. februára 2021 
zdôraznil týmito slovami: "Nevyhnutnosť zabrániť šíreniu vírusu mala dopad aj na viaceré 
základné slobody, vrátane náboženskej slobody: obmedzila slávenia aj vzdelávacie a 
charitatívne činnosti spoločenstiev viery. Netreba však zabudnúť, že náboženská dimenzia 
predstavuje základný aspekt ľudskej osobnosti aj spoločnosti, ktorý nemôže byť vyčiarknutý; a 
že aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať 
duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Sloboda 
náboženského slávenia nie je len dôsledkom slobody zhromažďovania, ale esenciálne pramení 
z práva na náboženskú slobodu, ktorá je primárnym a základným ľudským právom. Je preto 
nevyhnutné, aby táto sloboda bola rešpektovaná, chránená a zastávaná občianskymi autoritami, 
rovnako ako zdravie a fyzická integrita. Okrem toho, dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy 
nechať bokom starostlivosť o dušu." Žiadame Vás s úctou, aby ste tieto skutočnosti primerane 
vzali do úvahy. Do Vašej práce pre dobro Slovenska Vám spoločne vyprosujeme mnoho síl, 
pevné zdravie a hojnosť Božieho požehnania.  
 Katolícki biskupi Slovenska zhromaždení na 98. plenárnom zasadaní KBS prostredníctvom 
internetu, 16. februára 2021. 
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		Svätý Otec František to vo svojom príhovore diplomatickému zboru 8. februára 2021 zdôraznil týmito slovami: "Nevyhnutnosť zabrániť šíreniu vírusu mala dopad aj na viaceré základné slobody, vrátane náboženskej slobody: obmedzila slávenia aj vzdelávacie a charitatívne činnosti spoločenstiev viery. Netreba však zabudnúť, že náboženská dimenzia predstavuje základný aspekt ľudskej osobnosti aj spoločnosti, ktorý nemôže byť vyčiarknutý; a že aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Sloboda náboženského slávenia nie je len dôsledkom slobody zhromažďovania, ale esenciálne pramení z práva na náboženskú slobodu, ktorá je primárnym a základným ľudským právom. Je preto nevyhnutné, aby táto sloboda bola rešpektovaná, chránená a zastávaná občianskymi autoritami, rovnako ako zdravie a fyzická integrita. Okrem toho, dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu." Žiadame Vás s úctou, aby ste tieto skutočnosti primerane vzali do úvahy. Do Vašej práce pre dobro Slovenska Vám spoločne vyprosujeme mnoho síl, pevné zdravie a hojnosť Božieho požehnania. 



