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7.3. – Tretia pôstna nedeľa                                                      Pane, ty máš slová večného života 
 

Bratia a sestry, začal sa mesiac marec a s ním očakávame pomaly aj 
príchod jari. Po prežití zimy mnohí z nás túžobne očakávajú jar. Je to niečo ako 
tešiť sa na teplé počasie, ktoré rozprúdi našu krv a dodá nám novú silu. 
Nevyhnutne nás to vedie k dobre známemu „jarnému upratovaniu“. Je to 
príležitosť zamerať sa na ten zmätok a neporiadok, ktorý v nás a okolo nás cez 
zimu vznikol a niečo s tým urobiť. Príchod jari znamená obdobie triedenia, 
organizovania, vyhadzovania, proste ukladania vecí na pravú mieru.  

A tak ako jar je obdobím obnovy a znovuzrodenia v tom prirodzenom 
poriadku, obdobie Pôstu je taktiež príležitosťou na obnovu. Evanjelium dnešnej 
nedele nám hovorí o čase, počas ktorého náš Pán Ježiš vyčistil dom. Pod 
slovom „dom“ sa tu v skutočnosti myslí dom, budova, o ktorej Ježiš hovorí ako 
o Dome môjho Otca. Predavači a peňazomenci z neho urobili niečo, čím nemal 
byť. Pošpinili posvätnosť Pánovej svätyne. Ježišova presvedčivá odpoveď na 
túto situáciu bola pokusom obnoviť chrám do jeho pôvodnej hodnoty. Čo 
znamenalo, že má byť domom modlitby.  

Pôst môže byť pre nás osobným časom „vyčistenia domu“. Máme 
príležitosť počas tohto posvätného obdobia urobiť duchovné očistenie. Ten 
zmätok, ktorý sme dovolili, aby v nás bol, môže zahŕňať také veci ako je 
pýcha, závisť, žiadostivosť, lenivosť, lakomstvo, obžerstvo, alebo zlozvyk 
strácania nálady. Vykynoženie týchto nerestí z našich životov môže byť 
náročným a bolestivým procesom, jednako však, musí sa to urobiť. Hriešnosť 
a stav hriechu predstavuje neresť a špinu, ktorú je potrebné odstrániť z našich 
životov. Tieto veci kompromitujú našu celistvosť ako osoby a držia nás na 
dištanc od Boha. S Božou pomocou sa potrebujeme postaviť hriešnosti, ktorá je 
časťou našich životov.  

S blížiacim sa slávením Veľkej noci nech prežijeme tento čas Pôstu ako 

ozajstné obdobie prípravy! Postavme sa temnote hriechu v našich životoch. 

Modlime sa, aby nás Pán mohol obnoviť jeho svetlom! 

Váš duchovný otec Peter Kentoš 
 

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


JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 8.3 .  DO 14.3 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Agáta (pohr.) 

 
18.00 +Tomáško 

ut 
07.00 Za ZBP pre Jozefa a Máriu 

 
18.00 +Marcel 

st 
07.00 +Ján, Katarína, Mária, Marta 

18.00 
18.00 Poď. Jakuba za 25 r. života a za ZBP 

št 
07.00 +Július, Július                                                                   (p. Kica) 

 
18.00 +Štefan, Helena                                                            (p. Petrová) 

pi 
07.00 +Anna, Michal 

18.00 
18.00 +Jolana 

so 
07.00 Za ZBP pre Jozefa a Máriu 

 
18.00 +Michal  

ne 

08.00 Za dar živej viery pre synov s rodinami 

09.00 
10.00 Poď. Reginy za 70 r. života a za ZBP pre rod.               (p. Sedlák) 

11.30 Poď. Reného za 50 r. života a za ZBP pre rod.         (p. Spišáková) 

18.00 Úmysel kňaza 

Pozn.: V tabuľke úmyslov sv. omší je uvedené meno darcov, ktorí odovzdali úmysel na papieriku. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 14.3. – Štvrtá pôstna nedeľa           
 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Agáta Danková 1947 21.2.2021 1.3.2021 

Ľudovít Furman 1945 23.2.2021 5.3.2021 

Terézia Oravcová 1937 26.2.2021 5.3.2021 

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.  

Pred rokom 7. marca 2020 začali v našej farnosti Misie. Z dôvodu pandémie Covid-19 boli 
predčasne ukončené 10. marca 2020. Dnešnú nedeľu uplynul jeden rok od tejto udalosti.  

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.) 

Úmysly Apoštolátu modlitby – marec – Evanjelizačný: Aby sme s obnovenou hĺbkou 
prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo. Úmysel 
KBS: Aby boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú 
pomoc. 

Milodary na kostol  (1.3. – 5.3.)  bezhotovostne: 100  eur,   30  eur,   20  eur,   100  eur,   
100 eur,   50 eur,   20 eur,   11 eur,   50 eur,   30 eur.  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. 
Na mesiace máj a jún sa mali úmysly sv. omší zapisovať od 10. marca 2021. Kvôli aktuálnej 
situácii a obmedzeniam sa úmysly na máj a jún od 10. marca zapisovať nebudú. 

Katolícke noviny si môžete zakúpiť v PNS pri zastávke el. Ladožská. Majiteľovi stánku 
ďakujeme za ústretovosť. Nové číslo je v stánku od štvrtka.  

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 

 

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


Zdravotné okienko 
S L N K O  A  V I T A M Í N  D 

 
 „Konečne!“ vydýchol si nejeden z nás, keď v polovičke apríla konečne 
vykukli spoza mračien slnečné lúče. Veru, prvé tri mesiace tohto roka boli na 
slnko mimoriadne skúpe. Podľa štatistických údajov, bola dĺžka slnečného 
svitu v tomto období na Slovensku najkratšia za posledných 20 rokov. Slnko 
je obrovským darom prírody. Ľudský organizmus je nemysliteľný bez slnka. 
Hovorí sa, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Množstvo ľudí 
v severných krajinách sveta prežíva počas zimy takzvanú „ťažkú zimnú 
depresiu“. Sú smutní, letargickí, plačliví, príčinou čoho je úbytok svetla 
v zimných mesiacoch. V knihe Anna Karenina L. N. Tolstoj (1828 – 1910) 

píše: „Slnko svietilo, až sa srdce radovalo.“ Kto sa dokáže tešiť zo slnka, toho vnútorná radosť 
mnohonásobne rastie. Pod vplyvom slnečných lúčov sa v našom organizme tvorí vitamín D. 
Niet lepšieho zdroja vitamínu D ako je slnečné svetlo! Jeho základnou funkciou je vstrebávať 
vápnik. Je taktiež nevyhnutný k správnej činnosti srdca a nervovej sústavy, k správnej tvorbe 
kostí a tkanív. Známy americký liečiteľ Paul Berg vo veku 95 rokov bol zdravý, svieži, hral 
tenis, venoval sa turistike, veľa plával a denne behával 5 km. Keď mal 16 rokov ochorel ma 
tuberkulózu a lekári ho pokladali za beznádejný, nevyliečiteľný prípad. „Vysoko  v Alpách 
v tom čase pôsobil Dr. Raulien, ktorý poukazoval na liečivé účinky slnečných lúčov“ spomína 
Paul Berg. „Predpísal mi rozumný pobyt na slnku, diétu s dostatočným množstvom ovocia 
a zeleniny. V priebehu dvoch rokov sa z umierajúceho dieťaťa stal zdravý a silný mladík. Od 
tých čias som starostlivo dodržiaval všetky jeho rady, môjmu telo som vždy doprial dostatočný 
pobyt na slnku.“ Čoraz častejšie ľudia trpia nedostatkom vitamínu D. U malých deti sa prejaví 
ako rachitída (krivica). Krivici sa hovorí i „anglická choroba“, pre krátke obdobie slnečného 
svitu v Anglicku. Deficit D vitamínu sa obzvlášť prejavuje u starších ľudí. Neraz je to dôsledok 
novodobého životného štýlu, spojeného s dlhým vysedávaním v bytoch, kde malé okná 
nedovoľujú do vnútra preniknúť slnečným lúčom. „Nedostatok vitamínu D priamo súvisí 
s pocitom únavy a vyčerpanosti“ tvrdia vedci, poukazujúc na fakt, čo môže byť príčinou 
zvýšenej únavnosti u ľudí. Taktiež je dôvodom zníženej odolnosti proti infekčným ochoreniam 
a osteoporózy u starších ľudí. „Vitamín D bráni vzniku rakoviny prsníka u žien starších ako 50 
rokov“ tvrdí Dr. Garland. Tento odborník odporúča konzumovať potraviny s obsahom 
vitamínu D (morské ryby) hlavne v zimných mesiacoch. Z obavy pred rakovinou kože sa dnes 
mnohí ľudia neprimerane vystríhajú slnečného svetla. Je potrebné skonštatovať, že je to 
nerozumné a neraz takéto správanie pramení z nevedomosti. Štúdie viacerých vedcov poukazujú 
na skutočnosť, že nemocniční pacienti, ktorí majú to šťastie, že majú izby na slnečnej strane 
nemocničnej budovy, sa zotavujú rýchlejšie, než tí na zatienenej strane. Upierať si životodarné 
a zdravie upevňujúce slnečné lúče je to isté, ako odmietať vodu keď ste smädní, potravu, keď ste 
hladní, alebo spánok, keď ste unavení. Medzi primeraným pobytom vzduchu a opekaním sa na 
slnku je predsa značný rozdiel! Je vedecky dokázané, že najvhodnejším časom na pobyt na slnku 
je ráno od východu slnka do desiatej hodiny. Medzi 10. A 17. hodinou majú slnečné lúče vysokú 
radiáciu, pália telo, ktoré rýchlejšie starne.  
 
PS: „Ako sa máte?“ pýta sa počas vyšetrenia lekár. „Vychutnávam si pekné jarné počasie“ 
odpovedá pacient. „Venujte pozornosť mnohým, nepatrným znakom prírody - šumu listov vo 
vetre, padajúcim dažďovým kvapkám, bzučaniu hmyzu v slnečnom svite, spevu vtáka na úsvite. 
Úplne sa do nich ponorte. Za tými zvukmi je totiž čosi väčšie, posvätnosť, ktorá sa nedá 
pochopiť myslením“  vyzýva prozaik čitateľov. Tešme sa teda z každého slnečného dňa, pretože 
slnko je pre zdravie rovnako dôležité ako čistá voda či čerstvý vzduch.  

 
Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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