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4.4. – Veľkonočná nedeľa                           Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja 
 Rok sv. Jozefa 

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

Poslušný otec 

Podobne ako Boh zjavil svoj plán spásy Márii, vyjavil svoje plány aj Jozefovi. Urobil to v 
snoch, ktoré sú v Biblii – rovnako ako u všetkých starých národov – považované za jeden z 
prostriedkov, ktorými Boh zjavuje svoju vôľu.Jozef sa veľmi trápil ohľadom nepochopiteľného 
Máriinho tehotenstva. Nechcel ju „vystaviť potupe“,14 ale rozhodol sa ju „potajomky prepustiť“ (Mt 
1, 19). 

V prvom sne mu anjel pomôže vyriešiť jeho vážnu dilemu: „Neboj sa prijať Máriu, svoju 
manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on 
vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 20 – 21). Jozef hneď reaguje: „Keď sa Jozef prebudil, urobil, 
ako mu prikázal Pánov anjel“ (Mt 1, 24). Poslušnosť mu pomohla vyriešiť jeho problém a zachrániť 
Máriu. V druhom sne anjel prikazuje Jozefovi: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do 
Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“ (Mt 2, 
13). Jozef neváha poslúchnuť, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré ho čakajú: „On vstal, vzal za noci dieťa i 
jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti“ (Mt 2, 14 – 15). 

V Egypte Jozef s dôverou a trpezlivo čakal, kedy mu anjel dá sľúbený pokyn na návrat do 
domoviny. Hneď ako mu v treťom sne Boží posol nariadi – po tom, čo ho informoval o smrti tých, čo 
chceli dieťa zabiť –, aby vstal, vzal so sebou dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny 
(porov. Mt 2, 19 – 20), Jozef znova bez váhania poslúchne: „On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil 
sa do izraelskej krajiny“ (Mt 2, 21). Avšak na spiatočnej ceste, „keď sa dopočul, že v Judei kraľuje 
Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne [to je štvrtý raz, čo sa tak 
stalo], odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret“ (Mt 2, 
22 – 23). 

Evanjelista Lukáš zasa hovorí, že Jozef podstúpil dlhú a namáhavú cestu z Nazareta do 
Betlehema, aby sa dal zapísať vo svojom rodnom meste a splnil tak nariadenie cisára Augusta Cézara 
o súpise ľudu. A práve tu sa narodil Ježiš (porov. 2, 1 – 7) a zapísali ho do registra Rímskeho impéria, 
ako všetky ostatné deti. Svätý Lukáš sa zvlášť snaží zdôrazniť, že Ježišovi rodičia dodržiavali všetky 
predpisy Zákona: obrad Ježišovej obriezky, Máriino očisťovanie po pôrode, obeta prinesená Bohu za 
prvorodeného (porov. 2, 21 – 24).15 

V každej situácii svojho života dokázal Jozef povedať svoje „fiat“ tak ako Mária pri 
zvestovaní a Ježiš v Getsemanskej záhrade. Vo svojej úlohe hlavy rodiny učil Jozef Ježiša, aby bol 
poslušný rodičom (porov. Lk 2, 51), podľa Božieho prikázania (porov. Ex 20, 12). 
 Počas skrytého života v Nazarete sa Ježiš v Jozefovej škole učil plniť Otcovu vôľu. Táto vôľa sa stala 
jeho každodenným pokrmom (porov. Jn 4, 34). Aj v najťažšej chvíli svojho života, ktorú prežíval v 
Getsemani, dal prednosť Božej vôli pred svojou16 a „stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na 
kríži“ (Flp 2, 8). Preto autor Listu Hebrejom uzatvára, že Ježiš „z toho, čo vytrpel, naučil sa 
poslušnosti“ (5, 8). 

Zo všetkých týchto udalostí vyplýva, že „Boh povolal sv. Jozefa, aby uskutočňovaním svojej 
otcovskej úlohy slúžil osobe a poslaniu Ježiša. To je práve spôsob, akým Jozef spolupracoval v 
plnosti času na veľkom tajomstve spásy a takto naozaj bol služobníkom spásy.“ 

hoJnosŤ Milosti od zMŔtVychVstalého krista, trValý PokoJ a zároVeŇ 

PlnosŤ radostí Plynúcich z VeĽkonoČného taJoMstVa  

VáM VyProsuJe d.o. Peter, kaPláni Martin a Jozef 

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


JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 5.4 .  DO 11.4 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 

08.00 +Vladimír                                                                 (Pitoňáková) 

 10.00 +Jozef, Mária, Ján 

18.00 Za uzdravenie manžela Mariána                               (Pobjecká)    

ut 
07.00 +Augustín, Jaroslav, Milan 

 
18.00 +Regina                                                                                      

st 
07.00 Poď. za tri roky manželstva Petra a Lucie a za ZBP 

18.00 
18.00 +Jozef (10.výr.)                                                          (Palušová) 

št 
07.00 +Dušan 

 
18.00 Za misijných horliteľov                                                        

pi 
07.00 Za členov SNSJ                                                                    

18.00 
18.00 +Katarína                                                                              

so 
07.00 Za členov Ružencového spoločenstva 

 
18.00 Za uzdravenie vzťahov v rodine                              

ne 

08.00 Za ZBP a dary D. Sv. pre Matúša, Dominika, Michala a Elišku 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Poď. za 70 r. života Silvie a za ZBP pre rod.  

18.00 Prosba o dary Ducha Sv. pre Bianku a Viktóriu        (R. Sedlák) 

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

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
5.4. – Veľkonočný pondelok 
4.4. – 11.4. - Veľkonočná oktáva 

     11.4. - 2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva 

 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Helena  Geciová 1933 26.3.2021 31.3.2021 

Ladislav  Furik 1944 30.3.2021 6.4.2021 

Eva Štofanková 1941 29.3.2021 6.4.2021 

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. 

Od 1. apríla 2021 je kostol otvorený k súkromnej modlitbe denne od 13.00 – 17.00. 
Vstup s prekrytím nosa a úst respirátorom FFP2, dezinfikujte si ruky, udržujte odstupy. 

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. 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 na sv. omše na mesiace máj a jún 2021 sa začnú zapisovať od stredy 14. apríla 
2021 riadnym spôsobom vo farskej kancelárii.  

Milodary za sv. omše zapísané na marec a apríl mimoriadnym spôsobom emailom resp. na 
papieriku môžete vyrovnať vo farskej kancelárii. 

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 30 eur, 20 eur, 50 eur.  

Milodary na kostol bezhotovostne (28.3 - 1.4.):  100  eur,  25  eur,  50  eur,  30  eur,  
100  eur,  20  eur,  50  eur. Všetkým darcom ďakujeme. Pán Boh zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

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 a iná náboženská tlač za ostatné mesiace – Rebrík, Hlasy z misií, Posol 
- je v ponuke v kostole, zakúpiť si ju môžete v čase otvorenia kostola denne 13.00 – 17.00. 

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/
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