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14.3. – Štvrtá pôstna nedeľa                                                     Pane, chcem stále pamätať na teba                      

Almužna, modlitba, pôst,... 

Almužna  

Vedieť sa podeliť s chudobnými je skutok kresťanskej lásky a prejav milosrdenstva ako 
o tom hovorí otec Tobi svojmu synovi Tobiášovi: „Svoj majetok používaj, syn môj, na 
skutky milosrdenstva! Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila 
Božia tvár od teba!“ (Tob 4,7). V Lukášovom evanjeliu mame Podobenstvo o boháčovi 
a Lazárovi (Lk 16,19-31). Veľký hriech boháča bol v tom, že svoj majetok egoisticky 
používal iba pre seba a nechcel vidieť biedu Lazára. Nech je pre nás toto podobenstvo 
výzvou aby sme nikdy nestratili ochotu podeliť sa o dary s chudobnými. Pán Ježiš povedal: 
„Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20,35). Bez lásky by naša almužna nemala žiadnu 
hodnotu. Všetko robme s láskou ako o tom pekne píše apoštol Pavol: „A keby som rozdal 
cely svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky 
by som nemal, nič by mi to neosožilo“(1Kor 13,3). 

Modlitba  

Keď sa ideme modliť nemusí nás nikto vidieť stačí isť do svojej izby alebo na iné vhodne 
tiché miesto. To svedčí aj o našom osobnom vzťahu k Bohu. Mam svoje modlitbové 
miesto, kde ma nikto nevidí? Ďalej Ježiš upozorňuje, že v modlitbe nemusíme hovoriť veľa 
slov. Treba si uvedomiť, že Boh je naším milujúcim Otcom a môžeme mu povedať všetko, 
čo mame v srdci či bolesť alebo radosť. Všetky naše starosti môžeme v modlitbe odovzdať 
Bohu. Ako to pekne hovorí žalmista: „Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už 
vieš, čo chcem povedať“ (Ž 139,4). Modlitba v duchovnom živote je tak veľmi potrebná. 
Zachovajme si každodennú pravidelnosť modlitby. Modlitba je o tom aký mame vzťah 
k Bohu. Ak naozaj milujeme Boha a tužíme po ňom tak je celkom normálne, že si vždy 
nájdeme čas na pravidelnú modlitbu. 

Pôst 

Prorok Izaiáš hovorí aký pôst sa páči Bohu: „Či nie to je pôstom, keď lámeš chudobným 
svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred 
svojím telom sa neskrývaš?“ (Iz 58,7). V Lukášovom evanjeliu sa spomína prorokyňa 
Anna, ktorá z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami (Lk 
2,37). O tejto žene vieme veľmi malo a predsa je sympatická lebo je vzorom modlitby 
a pôstu. Svoj život zasvätila Bohu a slúžila mu v chráme. My však nemusíme byť neustále 
v chráme ale môžeme aspoň malé drobné skutky robiť s veľkou láskou. Postiť sa môžeme 
nielen tým, že sa zriekneme mäsitého pokrmu ale aj iných obľúbených veci napr. môžem sa 
z lásky k Bohu zrieknuť niektorých sladkosti, televízie, internetu, tabletu alebo a iných 
obľúbených veci. Namiesto toho si nájdime čas každý deň na pravidelnú modlitbu, čítanie 
Svätého písma, zúčastniť sa sv. omše, potešiť opusteného priateľa a pod. 
           

kaplán Martin  
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 15.3 .  DO 21.3.  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 Za ZBP pre Ivana                                                 (Klobušníková) 

 
18.00 +František, Mária, Drahoslav 

ut 
07.00 +Jozef, Juraj, Jozef, Milan                                                 (Kica) 

 
18.00 +Andrej 

st 
07.00 +Oľga, Dušan 

18.00 
18.00 +Martin                                                                   (Palenčárová) 

št 
07.00 Úmysel kňaza 

 
18.00 +Jozef 

pi 

07.00 +Jozef 

18.00 11.00 +František 

18.00 Za ZBP pre Jozefa a jeho rod. 

so 
07.00 Za obrátenie Tadeáša, Luboša, Adely, Bohuša, Kláry  (Belejová) 

 
18.00 Za ZBP pre Katarínu F. 

ne 

08.00 Za ZBP pre Katarínu                                                      (Petrová) 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Poď. za 70 r. života Ireny a za ZBP 

18.00 Poď. za 25 r. života Silvie a za ZBP pre Silviu a Filipa 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
      19.3. - Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť 
      21.3. – Piata pôstna nedeľa  

  
V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Mária Horňáková 1940 4.3.2021   9.3.2021 

Irena Škodyová 1940 6.3.2021   9.3.2021 

Arpád Komora 1938 4.3.2021 12.3.2021 

Milan Iľko 1945 8.3.2021 12.3.2021 

Magdaléna Poľová 1945 11.3.2021 13.3.2021 

Jana Tomleinová 1975 3.3.2021 15.3.2021 

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 vysielajú 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.  

Dňa 13.3. je výročie zvolenia Sv. Otca pápeža Františka (2013). 

Dňa 11.3. sa kardinál Jozef Tomko dožil 97 rokov života a v piatok 12.3. slávil 72. výročie 
svojej kňazskej vysviacky, ktorú prijal v roku 1949 v Ríme. 

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.) 

Milodary na kostol: 50 eur z pohrebu p. Poľovej, bohuznáma osoba 20 eur.  

Milodary na kostol  (8.3. – 12.3.) bezhotovostne:  50 eur, 25 eur, 10 eur, 10 eur, 20 eur, 
100  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.  

http://www.katechezy.sk/
http://www.katechezy.sk/
mailto:mucenici@netkosice.sk


Zdravotné okienko 

C H L O R O F Y L 
 

Môžeme bez obáv povedať, že jarná zelenina i zeleno rastúce rastliny 
patria k tomu najlepšiemu, čo nám môže aprílová príroda ponúknuť. 
Dôležité vitamíny, minerály, alicín, fytoaktívne látky... A chlorofyl (z 
gréckeho chloros - zelený, phyllos - list). Zelená krv rastlín. Tento 
názov dostal pre skutočnosť, že má prakticky totožné zloženie ako 
hemoglobín v krvi ľudí, líši sa iba prítomnosťou horčíka namiesto 
železa vo svojom strede. Dnes ľudia užívajú horčík (magnézium) 

v podobe tabliet či injekcií, pričom im zadarmo rastie v organickej podobe priamo pod oknami... 
Pre ľudský organizmus predstavuje chlorofyl mimoriadne užitočnú látku. Už v polovici 
minulého storočia viacerí vedci zverejnili štúdie, že konzum potravín obsahujúcich chlorofyl 
spôsobuje výrazné zmnoženie červených krviniek. Dr. Artur Patek dokonca konštatuje, že 
chudokrvní pacienti, užívajúci železo súčasne s chlorofylom, upravili hodnoty svojho krvného 
obrazu oveľa skôr ako tí, ktorí užívali iba samotné železo (navyše ich po tabletkách s obsahom 

železa nebude bolieť žalúdok ☺). Chlorofyl priaznivo ovplyvňuje celú tráviacu sústavu - od 
okamihu keď vstúpi do úst, až do chvíle, keď telo opustí. Je „pokladom“ pre hrubé črevo. 
Podporuje jeho pohyblivosť, neutralizuje škodlivé toxíny, potláča rast škodlivých baktérii. Dr. 
C. Kriger vďaka klystírom s roztokom cholesterolu dosiahol zlepšenie stavu pacientov 
s ulceróznou kolitídou (zápalové ochorenie čriev). Holandskí vedci konštatujú, že výkaly 
potkanov, ktorí boli kŕmení zelenými rastlinami, obsahovali osemkrát menej toxických látok!  
Dr. Carroll Wright, kožný lekár z Filadelfie tvrdí, že vonkajšie použitie chlorofylu úspešne 
pomáha pri hnisavých ochoreniach kože a kožných vredoch. Navyše dokáže výrazne znížiť 
svrbenie a pálenie kože. Chlorofyl neutralizačne pôsobí i na viaceré karcinogény. V roku 1995 
kórejskí vedci vystavili pokožku myší karcinogénnym látkam a pozorovali ich účinok. U myší, 
ktoré pred aplikáciou dostali chlorofylín, bol výskyt nádorov až o 70% nižší. Množstvo 
výskumov japonských, amerických, indických, čínskych i nemeckých vedcov uvádza, že ľudia, 
ktorí často konzumujú rastlinnú stravu, výrazne znížia riziko vzniku nádorového ochorenia, 
alebo zmiernia jeho priebeh. „Niet jediného z 1000 prípadov, v ktorom by nenastalo buď úplné, 
alebo výrazné zlepšenie zdravotného stavu po podaní chlorofylu“ takto znie záver štúdie istej 

americkej nemocnice (nie všetko americké je zlé ☺) venujúcej sa podávaniu cholesterolu pri 
ťažkých vnútorných, kožných, dýchacích či mozgových zápaloch. Mať toto poznanie 
a nevyvodiť z neho záver... Dr. Benjamin Gruskun publikoval v časopise American Journal of 
Surgery článok o svojich skúsenostiach s používaním chlorofylu pri otvorených poraneniach. 
Konštatuje, že chlorofyl napomáha rýchlejšiemu hojeniu sa rán, nedochádza k ich infikovaniu 
a mizne i nepríjemný zápach. Chlorofyl bol v novodobej histórii pri liečení rán vytlačený 
antibiotikami, avšak stále viac sa pozornosť vedy obracia k prírode a chlorofylu, ktorého 
výhodou je, že priaznivo ovplyvňuje všetky tri fázy hojenia. Na záver ešte skonštatujme, že 
chlorofyl dodá telu slnečnú energiu premenenú na ATP. Keď sa úspešnej maratónskej bežkyne 
Barbary Moorovej opýtali, čo bude jesť počas behu naprieč Amerikou, s úsmevom 

odpovedala: „Trávu!“ ☺ Túto trasu dokázala zabehnúť za 45 dní, pričom denne bežala až 17 
hodín. 
 

PS: Zelená farba je dobrá! ☺ Budem sa opakovať. Jarná cibuľka, hlávkový šalát, cesnak 
medvedí, prvosienkový list, žihľava, pľúcnik lekársky ale i podbeľ liečivý predstavujú vynikajúce 
lieky na prečistenie krvi po dlhej zime, navyše zahŕňajú kvantá chlorofylu.. Obsahujú množstvá 
liečivých látok, z ktorých chlorofyl predstavuje zlúčeninu, význam ktorej čaká na docenenie.                                      
 
                                                                                                         Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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