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28.3. – Kvetná nedeľa                                     Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 

Rok sv. Jozefa 

Apoštolský list Svätého Otca Františka Patris corde (So srdcom otca) 

Otec nežnej lásky 
  
Jozef videl Ježiša deň za dňom rásť „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2, 
52). Tak ako urobil Pán s Izraelom aj on učil Ježiša chodiť, držiac ho za ruku: bol pre neho 
ako otec, ktorý ho berie na ramená a skláňa sa k nemu, aby ho nachoval (porov. Oz 11, 3 – 
4). Ježiš videl v Jozefovi Božiu nežnú lásku: „Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán 
zmilúva nad tými, čo sa ho boja“ (Ž 103, 13). 
Jozef zaiste opakovane počul v synagóge pri modlitbe žalmov, že Boh Izraela je Bohom 
nežnej lásky,11 že je dobrý ku každému a „milostivý ku všetkým svojim stvoreniam“ (Ž 
145, 9). 
  
Dejiny spásy sa uskutočňujú „proti nádeji v nádeji“ (Rim 4, 18), teda prostredníctvom 
našich slabostí. Veľmi často si myslíme, že Boh sa spolieha len na našu dobrú a víťaznú 
stránku, pokým v skutočnosti sa väčšina jeho plánov realizuje prostredníctvom a napriek 
našej slabosti. Preto môže sv. Pavol povedať: „A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do 
tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy 
prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa 
dokonale prejavuje v slabostiʻ“ (2 Kor 12, 7 – 9). Ak je toto perspektíva poriadku spásy, 
musíme sa naučiť prijímať našu slabosť s hlbokou nežnosťou. 
  
Zlý nás núti hľadieť na našu krehkosť negatívne, Duch ju však vynáša na svetlo s nežnou 
láskou. Nežnosť je najlepší spôsob ako sa dotýkať toho, čo je v nás krehké. Zdvihnutý prst 
a posudzovanie, ktoré používame na druhých, je často znakom neschopnosti prijať v našom 
vnútri vlastnú slabosť, našu vlastnú krehkosť. Iba milosrdenstvo nás zachráni pred 
obvinením žalobcu (porov. Zjv 12, 10). Preto je dôležité stretnúť sa s Božím 
milosrdenstvom najmä vo sviatosti zmierenia a zakúsiť pravdu a nežnú lásku. Paradoxne aj 
zlý duch nám môže povedať pravdu, ale robí to preto, aby nás usvedčil. My však vieme, že 
Pravda, ktorá pochádza od Boha, nás neodsudzuje, ale nás prijíma, objíma, podopiera a 
odpúšťa nám. Pravda sa nám neustále predkladá tak, ako to robí milosrdný otec v 
podobenstve (porov. Lk 15, 11 – 32): ide nám v ústrety, vracia nám dôstojnosť, dvíha nás 
na nohy, robí pre nás hostinu s odôvodnením, že „tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol 
stratený, a našiel sa“ (v. 24). 
  
Aj prostredníctvom Jozefových obáv sa deje Božia vôľa, jeho dejiny, jeho plán. Jozef nás 
takto učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru v to, že môže konať aj cez naše obavy, naše 
slabosti, našu krehkosť. A učí nás, že uprostred búrok života sa nemáme báť Bohu zveriť 
kormidlo našej loďky. Niekedy chceme mať všetko pod kontrolou, ale on vždy vidí ďalej. 

(Pokračovanie na budúce) 

http://nadjazerom.fara.sk//
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 29.3 .  DO 4 .4 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Andrej, Mária, Mária, Pavol, Mária 

 
18.00 Poď. za pož. 30 rokov Simonky 

ut 
07.00 +Gabiku (nedožitých 29 r.) 

 
18.00 +Rastislav (1.výr.) 

st 
07.00 +Miroslav 

18.00 
18.00 +Helena 

št 18.00 Za kňazov v našej farnosti  

pi 16.30 Obrady - Veľký piatok  

so 19.15 Za farníkov  

ne 

07.00 Poď. Margity za 75 r. života a za ZBP pre rod.                (Fecková) 

09.00 
09.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre starých rodičov Jakubských 

18.00 Za ZBP pre Martina a Petra a ich chorú mamu 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
1.4. - Zelený štvrtok 
2.4. - Veľký piatok  
3.4. - Biela sobota 
4.4. - Veľkonočná nedeľa- Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Gabriela Koščová 1949 16.3.2021 22.3.2021 

Imrich Bálint 1945 21.3.2021 23.3.2021 

Štefan Orzechovski 1946 19.3.2021 24.3.2021 

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

Sviatosť manželstva chcú prijať(uvádzané bez titulov): 
       Peter Kuzma  &  Slavomíra Šuliková ♥  24.4.2021  

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 

Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa aj tento rok slávia bez fyzickej účasti 
veriacich. Obrady počas Trojdnia v našej farnosti – vysielané naživo: Zelený štvrtok 
18.00, Veľký piatok 16.30, Biela sobota 19.15. Duchovne sa spojme počas slávení. 

Vysielanie naživo z katedrály na www.telke.sk: Zelený štvrtok 10.00 a 18.00; Veľký 
piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a Veľkonočná nedeľa 10.30. Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup – metropolita pozýva k sledovaniu týchto obradov. Je to príležitosť lepšie 
si uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojim biskupom. 

Krst, pohreb, sobáš – všetky informácie cez telefón na 055/674 25 25 pondelok – piatok 
od 9:00 do 17:00 hod. Kancelária v pracovné dni pondelok – piatok od 15:30 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.  

Úmysly Apoštolátu modlitby – Apríl – Všeobecný: Za tých, ktorí pod diktatúrou, 
autoritárskym režimom alebo s oslabenou demokraciou bojujú za základné práva, riskujúc 
vlastné životy. Úmysel KBS: Aby sme príkladným slávením Veľkej noci prinášali svetu 
nádej na víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti. 

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: bohuznáma osoba darovala  50  eur. 

Milodary na kostol bezhotovostne (22.3. – 26.3.):    
50   eur,    50   eur,    50   eur,    100   eur,    20   eur,    30   eur.         
Všetkým darcom ďakujeme. Pán Boh zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

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 zatiaľ nezapisujú. 

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

http://www.telke.sk/
http://www.katechezy.sk/
http://www.katechezy.sk/


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.  

Spoveď – sviatosť zmierenia 

Mnohí túžite v týchto dňoch po sv. spovedi. Pýtate sa, čo mám robiť? 

– Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné: Ak nenájdeš kňaza, aby si sa 
vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol som toto, 
toto a toto… Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb 
mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej 
milosti (pápež František). 

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to 
ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie 
smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo 
to bude možné“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1452). 

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia 
požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením 
nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania 
v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:  

Modlitba požehnanie veľkonočného jedla: 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:         (11, 9-13) 

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, 
kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca 
poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu 
škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá 
nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“. 

          Modlitba:              

Zvelebený si, Pane, náš Bože, 
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. 
Ďakujeme za Tvoje dary,  
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. 
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, 
aby sa posilnila naša vzájomná láska 
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
 
S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ... 
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... ) 

http://www.skolakrasnakosice.sk/

	(Pokračovanie na budúce)
	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
	Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa aj tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich. Obrady počas Trojdnia v našej farnosti – vysielané naživo: Zelený štvrtok 18.00, Veľký piatok 16.30, Biela sobota 19.15. Duchovne sa spojme počas slávení.
	Vysielanie naživo z katedrály na www.telke.sk: Zelený štvrtok 10.00 a 18.00; Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a Veľkonočná nedeľa 10.30. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita pozýva k sledovaniu týchto obradov. Je to príležitosť lepšie si uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojim biskupom.
	Krst, pohreb, sobáš – všetky informácie cez telefón na 055/674 25 25 pondelok – piatok od 9:00 do 17:00 hod. Kancelária v pracovné dni pondelok – piatok od 15:30 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. 
	Úmysly Apoštolátu modlitby – Apríl – Všeobecný: Za tých, ktorí pod diktatúrou, autoritárskym režimom alebo s oslabenou demokraciou bojujú za základné práva, riskujúc vlastné životy. Úmysel KBS: Aby sme príkladným slávením Veľkej noci prinášali svetu nádej na víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti.
	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: bohuznáma osoba darovala  50  eur.
	Milodary na kostol bezhotovostne (22.3. – 26.3.):   
	50   eur,    50   eur,    50   eur,    100   eur,    20   eur,    30   eur.        
	Všetkým darcom ďakujeme. Pán Boh zaplať!
	Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512
	  V noci z 27. na 28. marca mení čas! O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod. letného času.
	Katolícke noviny si môžete zakúpiť v PNS pri zastávke el. Ladožská. Majiteľovi stánku ďakujeme za ústretovosť. Nové číslo je v stánku od štvrtka. 
	Spoveď – sviatosť zmierenia
	Mnohí túžite v týchto dňoch po sv. spovedi. Pýtate sa, čo mám robiť?
	– Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné: Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol som toto, toto a toto… Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti (pápež František).
	„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1452).
	V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka: 
	Modlitba požehnanie veľkonočného jedla:
	V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
	Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:         (11, 9-13)
	Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.
	          Modlitba:             
	Zvelebený si, Pane, náš Bože,
	Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
	Ďakujeme za Tvoje dary, 
	ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.
	Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,
	aby sa posilnila naša vzájomná láska
	a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
	Skrze Krista, nášho Pána.
	S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...



