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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         

21.3. – Piata pôstna nedeľa                                                Bože, stvor vo mne srdce čisté               

Apoštolský list Svätého Otca Františka Patris corde (So srdcom otca) 
pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi 

   So srdcom otca: tak Jozef miloval Ježiša a preto ho vo všetkých štyroch evanjeliách nazývajú 
„Jozefov syn“. Matúš a Lukáš, dvaja evanjelisti, ktorí vyzdvihovali postavu sv. Jozefa, hovoria o ňom 
síce málo, avšak dosť na to, aby sme pochopili, akým typom otca bol a aké poslanie mu Božia 
prozreteľnosť zverila. 

 Vieme, že bol jednoduchým tesárom (porov. Mt 13, 55), Máriiným snúbencom (porov. Mt 1, 18; Lk 
1, 27); „spravodlivým človekom“ (Mt 1, 19), vždy pripraveným nasledovať Božiu vôľu, ktorá sa mu 
zjavila skrze Boží zákon (porov. Lk 2, 22.27.39) a v minimálne štyroch snoch (porov. Mt 1, 20; 2, 
13.19.22). Po dlhej a namáhavej ceste z Nazareta do Betlehema videl Mesiáša narodiť sa v maštali, 
lebo inde pre nich nebolo miesta (porov. Lk 2, 7). Bol svedkom klaňania sa pastierov (porov. Lk 2, 8 
– 20) a mudrcov (porov. Mt 2, 1 – 12), ktorí predstavovali jednak izraelský ľud a jednak pohanské 
národy. 

  Jozef mal odvahu stať sa pred zákonom Ježišovým otcom a dať mu meno, ktoré mu zjavil 
anjel: „Dáš mu meno Ježiš“ (Mt 1, 21). Ako vieme, dať nejakému človeku alebo nejakej veci meno, 
ako to urobil Adam v rozprávaní z Knihy Genezis (porov. 2, 19 – 20), znamenalo v dávnych 
kultúrach nadviazať vzťah. 

  Jozef spolu s Ježišovou matkou štyridsať dní po jeho narodení obetoval Dieťa Pánovi v 
chráme a vypočul si šokujúce Simeonovo proroctvo o Ježišovi a Márii (porov. Lk 2, 22 – 35). Aby 
uchránil Ježiša pre Herodesom, býval ako cudzinec v Egypte (porov. Mt 2, 13 – 18). Po návrate do 
vlasti viedol skrytý život v malej a temer neznámej dedinke Nazaret v Galilei – o ktorej sa hovorilo, 
že stadiaľ „prorok nepovstane“ a „nemôže byť stadiaľ nič dobré“ (porov. Jn 7, 52; 1, 46) – ďaleko od 
Betlehema, jeho rodného mesta, a od Jeruzalema, kde sa týčil chrám. Keď sa počas púte do 
Jeruzalema dvanásťročný Ježiš stratil, Jozef s Máriou ho s bolesťou hľadali a našli ho v chráme, ako 
sa zhováral s učiteľmi Zákona (porov. Lk 2, 41 – 50). 

  Po Márii, Božej Matke, nijaký svätý nezaberá v pápežskom učení taký priestor, ako Jozef, jej 
ženích. Moji predchodcovia hlbšie rozpracovali posolstvo ukryté v nemnohých informáciách o sv. 
Jozefovi, ktoré nám odovzdali evanjeliá, aby lepšie objasnili jeho centrálnu úlohu v dejinách spásy: 
blahoslavený Pius IX. ho vyhlásil za „patróna Katolíckej cirkvi“, ctihodný Pius XII. ho predstavil ako 
„patróna robotníkov“3 a svätý Ján Pavol II. ako „ochrancu Vykupiteľa“. Ľud ho vzýva ako „patróna 
dobrej smrti“. 

  Po 150-tich rokoch od jeho vyhlásenia za patróna Katolíckej cirkvi blahoslaveným Piom IX. 
8. decembra 1870 by som preto chcel – ako hovorí Ježiš –, aby „z plnosti srdca prehovorili ústa“ 
(porov. Mt 12, 34), keď sa s vami podelím o niekoľko osobných úvah o tejto mimoriadnej postave, 
ktorá je taká blízka každému z nás v našej ľudskej situácii. Táto moja túžba ešte vzrástla počas 
mesiacov pandémie, v ktorých sme mohli uprostred krízy, ktorá nás postihla, zakúsiť, že „naše životy 
udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú v titulkoch novín a 
časopisov ani na veľkých pódiách najnovších televíznych  show, ale bezpochybne práve oni dnes píšu 
rozhodujúce príbehy našich dejín: lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, 
opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, ktorí 
pochopili, že nikto sa nezachráni sám. [...] Koľkí ľudia každý deň prejavujú trpezlivosť, šíria nádej a 
(pokračovanie na 4. strane)  

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


JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 22.3 .  DO 28.3.  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Mária                                                                             (Vámoš) 

 
18.00 +Milan, Michal, Júlia, Milan                                           ( Bréda) 

ut 
07.00 +Stanislav 

 
18.00 Za ZBP pre Zuzanu a Mariána 

st 
07.00 Za uzdravenie Margity                                                     (Novák) 

18.00 
18.00 +Helena, Agnesa, Štefan, Anna, Ján 

št 
07.00 +František, Mária (5. výr.) 

 
18.00 Za ZBP pre rod. Kozákovú a Fedorovú 

pi 
07.00 +Štefana                                                                           (Novák) 

18.00 
18.00 +Henrieta, Marián 

so 
07.00 +Anna, Michal, Ján, Michal, Mária                      (Semančinová) 

 
18.00 +Emil, Alena, Ján, Božena 

ne 

08.00 BP pre manželov Martinu a Juraja 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Úmysel kňaza 

18.00 Poď. Márie za 50 r. života a za ZBP pre rod.             (Bugošová) 

 

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

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

25.3. – Zvestovanie Pána, slávnosť 
28.3. – Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána 

 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Alžbeta Pástorová 1943 5.3.2021 15.3.2021 

Eva Bačová 1952 16.3.2021 19.3.2021 

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

 

pán kaplán jOzef k vašíM MenináM váM prajeMe veĽa zdravia, 

bOŽiehO pOŽehnania a Od vášhO patróna svätéhO jOzefa váM 

vyprOsujeMe všetkO dObré, aby vás OchraŇOval a sprevádzal 

vO vašOM OsObnOM i pracOvnOM ŽivOte 

d.O. peter, p. kaplán Martin, veriaci farnOsti akO aj veriaci 
z filiálky v. Opátske 

 

http://www.vaticanradio.org/slo/Articolo.asp?c=193071


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 

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.) 

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľudom 
v núdzi v regióne Blízkeho východu. Zbierka bola naplánovaná počas bohoslužieb na 5. 
pôstnu nedeľu, ktorá je tento rok 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v 
súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na 
účet KBS: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151, uvádza stránka utecenci.kbs.sk, kde 
je možné nájsť bližšie informácie o zbierke. 

Milodary na kostol (15.3. – 19.3.) bezhotovostne:  15  eur,  50  eur,  20  eur,  20  eur,  
10  eur,  20  eur,  50  eur,  50  eur,  20  eur,  20 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 

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


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. 

  V noci z 27. na 28. marca mení čas! O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. 
hod. letného času. 

Zápis detí do 1. roč. ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej sa uskutoční  09. 04. 
2021 v čase od 14.00 do 18.00 hod a 10. 04. 2021 od 9.00 do 12.00 hod. Všetky potrebné 
informácie nájdete na stránke www.skolakrasnakosice.sk 

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

 

(Apoštolský list Svätého Otca Františka Patris corde) snažia sa nezasievať paniku, ale 
spoluzodpovednosť. Koľkí otcovia, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú našim deťom malými a 
každodennými gestami, ako čeliť kríze a ako ňou prechádzať, prispôsobiac svoje zvyky, hľadiac dopredu 
a povzbudzujúc k modlitbe. Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých.“ Všetci 
môžu objaviť vo sv. Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, 
nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef nám 
pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať 
nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky. 

1. Milovaný otec 

 Veľkosť sv. Jozefa spočíva v tom, že bol Máriiným manželom a Ježišovým otcom. A takto sa – podľa 
slov sv. Jána Zlatoústeho – „dal do služby celému plánu spásy“. 

 Svätý Pavol VI. poznamenáva, že jeho otcovstvo sa konkrétne prejavilo v tom, že „zo svojho života 
spravil službu zasvätenú tajomstvu vtelenia a s ním spojenému vykupiteľskému poslaniu. Svoju legálnu 
právomoc nad svätou rodinou využil na to, aby jej úplne daroval seba samého, svoj život, svoju prácu; 
svoje ľudské povolanie milovať domácich tak premenil na nadľudské darovanie seba, svojho srdca a 
všetkých schopností na lásku v službe Mesiášovi, ktorý rástol v jeho dome.“ 

 Pre túto svoju úlohu v dejinách spásy je sv. Jozef otcom, ktorého kresťanský ľud stále miluje, ako o tom 
svedčí skutočnosť, že v celom svete sú mu zasvätené mnohé kostoly; že mnohé náboženské inštitúty, 
cirkevné bratstvá a skupiny sú inšpirované jeho spiritualitou alebo nesú jeho meno; a že na jeho počesť sa 
konajú mnohé náboženské podujatia. Mnohí svätci a svätice ho vrúcne uctievali, medzi inými aj Terézia z 
Avily, ktorá si ho zvolila za svojho zástancu a orodovníka, často sa mu zverovala a dostala všetky milosti, 
o ktoré prosila. Povzbudená vlastnou skúsenosťou, presvedčila aj ďalších, aby ho uctievali. 

 V každej modlitebnej knižke sa nachádza nejaká modlitba k sv. Jozefovi. S osobitnými prosbami sa na 
neho obraciame každú stredu a zvlášť v mesiaci marci, ktorý mu je tradične zasvätený.10 

 Dôvera ľudu vo sv. Jozefa je zhrnutá vo vyjadrení „Ite ad Ioseph“, ktoré odkazuje na čas hladomoru v 
Egypte, keď ľud prosil faraóna o chlieb a on mu odpovedal „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám 
povie!“ (Gn 41, 55). Išlo o Jozefa, Jakubovho syna, ktorého bratia zo závisti predali (porov. Gn 37, 11 – 
28) a ktorý sa následne – podľa biblického rozprávania –stal v Egypte zástupcom faraóna (porov. Gn 41, 
41 – 44). 

 Ako Dávidov potomok (porov. Mt 1, 16.20), z ktorého koreňa mal vzísť Ježiš, podľa prísľubu proroka 
Nátana Dávidovi (porov. 2 Sam ) a ako ženích Márie z Nazareta je sv. Jozef akýmsi spojujúcim článkom 
medzi Starým a Novým zákonom.                                                                 (Pokračovanie na budúce) 
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	 Pre túto svoju úlohu v dejinách spásy je sv. Jozef otcom, ktorého kresťanský ľud stále miluje, ako o tom svedčí skutočnosť, že v celom svete sú mu zasvätené mnohé kostoly; že mnohé náboženské inštitúty, cirkevné bratstvá a skupiny sú inšpirované jeho spiritualitou alebo nesú jeho meno; a že na jeho počesť sa konajú mnohé náboženské podujatia. Mnohí svätci a svätice ho vrúcne uctievali, medzi inými aj Terézia z Avily, ktorá si ho zvolila za svojho zástancu a orodovníka, často sa mu zverovala a dostala všetky milosti, o ktoré prosila. Povzbudená vlastnou skúsenosťou, presvedčila aj ďalších, aby ho uctievali.
	 V každej modlitebnej knižke sa nachádza nejaká modlitba k sv. Jozefovi. S osobitnými prosbami sa na neho obraciame každú stredu a zvlášť v mesiaci marci, ktorý mu je tradične zasvätený.10
	 Dôvera ľudu vo sv. Jozefa je zhrnutá vo vyjadrení „Ite ad Ioseph“, ktoré odkazuje na čas hladomoru v Egypte, keď ľud prosil faraóna o chlieb a on mu odpovedal „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!“ (Gn 41, 55). Išlo o Jozefa, Jakubovho syna, ktorého bratia zo závisti predali (porov. Gn 37, 11 – 28) a ktorý sa následne – podľa biblického rozprávania –stal v Egypte zástupcom faraóna (porov. Gn 41, 41 – 44).



