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11.4. –  Nedeľa Božieho milosrdenstva       
                              Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky 

Rok sv. Jozefa 
Apoštolský list Svätého Otca Františka Patris corde (So srdcom otca) 

Prijímajúci otec 
 Jozef prijal Máriu bezpodmienečne. Dôveroval anjelovým slovám. „Šľachetnosť jeho srdca 

je taká veľká, že to, čo sa naučil zo zákona, podriaďuje láske. Dnes v tomto svete, kde je zjavné 
psychické, slovné a fyzické násilie na ženách, sa Jozef ukazuje ako vzor úctivého a citlivého muža, 
ktorý, hoci nemá všetky informácie, rozhodne sa ochrániť Máriino dobré meno, jej dôstojnosť a život. 
V jeho pochybnostiach o tom, ako najlepšie konať, mu Boh svojím svetlom pomohol prijať toto 
rozhodnutie.“ 
  V našom živote sa mnohokrát stanú veci, ktorých význam nechápeme. Našou prvou reakciou 
je často sklamanie a vzbura. Jozef necháva bokom svoje vlastné myšlienky, aby prijal sled udalostí, a 
hoci sa mu zdajú tajomné, prijme ich, preberie za ne zodpovednosť a urobí ich súčasťou vlastného 
príbehu. Ak sa nezmierime s vlastným príbehom, nedokážeme urobiť ani nasledujúci krok, pretože 
stále budeme rukojemníkmi našich očakávaní a následných sklamaní. 
  Duchovný život, ktorý nám Jozef naznačuje, nie je cestou objasňovania, ale cestou prijímania. 
Iba počnúc týmto prijatím, týmto zmierením, začíname vidieť väčší príbeh a hlbší zmysel. Akoby sme 
tu počuli ozvenu vášnivých Jóbových slov, ktorý na výzvu svojej manželky, aby sa vzbúril za všetko 
zlo, ktoré sa mu deje, odpovedá: „Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?“ 
(Jób 2, 10). 
  Jozef zaiste nie je človekom pasívne zmiereným so všetkým. Je odvážny a veľmi aktívny. 
Prijatie je v našom živote spôsob, akým sa prejavuje dar sily, ktorá k nám prichádza od Ducha 
Svätého. Iba Pán nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými jeho 
protirečeniami, frustráciami, sklamaniami. Ježišov príchod medzi nás je darom od Otca, ktorý nám 
umožňuje zmieriť sa s našou konkrétnou históriou, aj keď ju úplne nechápeme. 

 Zdá sa, že takisto ako Boh povedal Jozefovi: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa“ (Mt 1, 20), 
opakuje aj nám: „Nebojte sa!“. Musíme odložiť hnev a sklamanie a bez akejkoľvek svetskej 
rezignácie, no s nádejou a odvahou prijať aj to, čo sme si nezvolili, no predsa to existuje. Takéto 
prijatie života nás otvorí pre jeho skrytý význam. Život každého z nás sa môže zázračne znovuzrodiť, 
ak nájdeme odvahu žiť podľa toho, čo nám ukazuje evanjelium. A nezáleží na tom, či sa teraz zdá, že 
všetko ide zlým smerom a že niektoré veci už nemožno napraviť. Boh môže dať vyklíčiť kvetom aj 
medzi skalami. Aj keď nám naše srdce niečo vyčíta, „Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko“ (1Jn 
3, 20). 
  Tu sa znovu ukazuje kresťanský realizmus, ktorý neodmieta nič z toho, čo existuje. Realita vo 
svojej tajomnej neredukovateľnosti a komplexnosti nesie v sebe existenciálny zmysel s jeho svetlými 
i tienistými stránkami. Preto môže apoštol Pavol napísať: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko 
slúži na dobré“ (Rim 8, 28). A svätý Augustín dodáva: „aj to, čo nazývame zlom (etiam illud quod 
malum dicitur)“. V tejto širšej perspektíve dáva viera zmysel každej udalosti, tak radostnej, ako aj 
smutnej. 

 Nesmieme si nikdy myslieť, že veriť znamená nachádzať ľahké a uspokojivé riešenia. Viera, 
ktorej nás učil Kristus, je naopak taká, akú vidíme u sv. Jozefa. On nehľadal nejaké rýchle riešenia, 
ale čelil realite „s otvorenými očami“, prijímajúc osobnú zodpovednosť. 
  Jozefov postoj nás povzbudzuje, aby sme prijímali druhých takých, akí sú, bez výnimky, a 
aby sme sa predovšetkým s láskou venovali slabým, pretože Boh si vyvolil to, čo je slabé (porov. 1 
Kor 1, 27), „on je otec sirôt a záchranca vdov“ (Ž 68, 6) a prikázal nám milovať cudzincov. 
 Rád si predstavujem, že Ježiš sa v podobenstve o márnotratnom synovi a milosrdnom otcovi (porov. 
Lk 15, 11 – 32) inšpiroval práve postojmi sv. Jozefa. 

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

OD 12.4 .  DO 18.4 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 + z rod. Hiklovej a Bonkovej                                   (Andrejčíková) 

 
18.00 +Pavol                                                                          (Halušková) 

ut 
07.00 +Emília                                                                               (Korba) 

 
18.00 +Anna, František                                 

st 
07.00 +Agnesa, Asunta                                                         (Štefuriková) 

18.00 
18.00 +Ján, Janka, Jozef, Margita                                               (Vámoš) 

št 
07.00 +Milan                                                                                (Iľková) 

 
18.00 +Gabriela, Elenka 

pi 
07.00 +Štefan, Alžbeta, Jana, Michal, Jana                             (Matejová) 

18.00 
18.00 +Karolína, Štefan, Helena, Ján                                       (Belejová) 

so 
07.00 Za + členov Ružencového bratstva 

 
18.00 +Magdaléna, Ján 

ne 

08.00 Poď. za 50 r. manželstva Alžbety a Imricha a za ZBP       (Fedor) 

09.00 
10.00 Poď. za 70 r. Jozefa a za ZBP pre rod.                          (Semančin) 

11.30 Poď. Nicolasa za 20 r. živ. a ZBP                                  (Sedlák R.) 

18.00 Za ZBP pre rod. Korbovú                                                  (Korba) 

 

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

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

18.4. – Tretia veľkonočná nedeľa 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Ján Tkáč 1938 31.3.2021 6.4.2021 

Rozália Durajová 1928 2.4.2021 9.4.2021 

Michal Rák 1943 4.4.2021 8.4.2021 

Helena Szabová 1936 5.4.2021 9.4.2021 

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. 

V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych 
kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na 



ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V tento deň slávi Katolícka cirkev 
Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo 
Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a 
zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre 
zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.  

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, sv. spoveď a Sv. Prijímanie  – dohodnúť vopred telefonicky na 
055/674 25 25 pondelok – piatok od 9:00 do 17:00 hod. Kancelária v 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. 

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,  50  eur,  70  eur,  100  eur. 

Milodary na kostol bezhotovostne (5.4. – 9.4.):  30 eur,  30  eur,  10  eur,  100  eur,  20  
eur, 20  eur,  10  eur.  Všetkým darcom ďakujeme. Pán Boh zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

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. 

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


Zdravotné okienko 

P O D B E Ľ   L I E Č I V Ý 
Prvú marcovú sobotu sme pred rokmi využili slnečné počasie na návštevu 
Vysokých Tatier. Z Tatranskej Javoriny sme mali možnosť obdivovať krásy 
Belianskych Tatier, ale aj v diaľke sa ukazujúce vrcholy Jahňacieho a 
Kolového štítu. Sneh sa topil a na naše prekvapenie spod vyschnutej trávy 
vykúkali žlté hlávky podbeľa, vyhrievajúce sa na jarnom slnku. Podbeľ sa 
zaraďuje k prvým rastlinkám, ktoré nám príroda po dlhej zime ponúka. 

Hovorí sa mu že je prvým poslom prichádzajúcej jari. Podbeľ patrí podobne ako žihľava, 
pľúcnik či prvosienka k depuratívnym, krv čistiacim rastlinám. Nie je to asi náhoda, že práve 
tieto rastliny čistia krv. Po dlhej zime sa žiada prečistiť „zanesené“ tkanivá a liečivé rastliny sú 
nám poruke. Podbeľ nemá nijak obzvlášť výraznú chuť. Nepatrí k tým príjemne voňajúcim 
rastlinám. Je však veľmi účinným prostriedkom proti kašľu. Jeho latinský názov je odvodený 
od slov tussis - kašeľ a ago - vyháňať, čo znamená „vyháňač kašľa“. Už grécky lekár 
Diskorides (asi 40 - 90 po Kristovi) odporúčal v diele De Materia Medica vdychovať pri 
suchom kašli dym horiacich podbeľových listov. „Bylinkový čaj? Náš malý nevypije ani 
kvapku! On celkovo málo pije“ vraví mamka malého prváka. „Počuješ Janko! Musíš veľa piť 
ak chceš byť zdravý!“ dohovára chlapcovi. Potmehútsky výraz na tvári dieťaťa prezrádza, kto 
doma rozkazuje. Predmetom zberu je kvet i list. Kvety zbierame už v marci, listy v máji. Z 
podbeľových listov sa dá pripraviť liečivý sirup, vhodný i pre malé deti. Do sklenenej fľaše 
striedavo vo vrstvách sypeme cukor a nakrájané podbeľové listy. Uvedenú zmes necháme stáť 
asi štyri týždne, kým sa cukor nerozpustí. Potom sirup precedíme a uskladníme v sklenených 
fľašiach v chladničke. „Pán doktor, malý kašle, tak som mu kúpila dajaký sirup, bo v noci 
nemôžeme spať. No nič nepomáha, asi mu treba antibiotika“ referuje mamička. Nie je jedno čo 
dieťaťu pri kašli podáme. Záleží od charakteru kašľa. Ten poznáme suchý, dráždivý alebo 
vlhký, produktívny. Suchý kašeľ, ktorý vyčerpáva, potrebujeme potlačiť. Preto podávame lieky 
ktoré tlmia kašeľ - antitusika (tu patrí i podbeľ). Naopak, vlhký kašeľ, spojený so zahlienením 
by sme mali podporiť a tak použijeme lieky na rozklad hlienov a spôsobujúcich odkašľanie – 
expektorancia (materina dúška). Ak tieto veci popletieme, môžeme charakter kašľa zhoršiť. Ak 
si nie sme istý je vhodné sa poradiť. Podbeľový list môžeme prikladať na kŕčové žily, 
popáleniny a zle sa hojace rany. Podbeľ patrí k prvým poslom jari a po dlhej zime máme určite 
nejedno kilo navyše. Hviezdny nemecký útočník, majster sveta z roku 1974, Gerd Müller, 
pribral počas zimy viac ako sa patrí. „Strašné! Proti tomu musím niečo rozhodne podniknúť!“ 
sťažoval sa zadychčane po prvom tréningu. „Pravý obranca bol krok predo mnou, ale moje 
brucho už bolo v ofsajde!“˘ Jedným z rozumných a bezpečných spôsobov ako si udržať telesné 
zdravie je jesť menej a zdravo. A piť bylinkové čaje z čerstvo natrhaných liečivých rastlín. 
Počas skorej jari nám to podbeľové kvety určite umožnia.  

PS: Známeho ruského lekára Sergeja Botkina (1832 - 1889) sa opýtala jedna z jeho pacientiek: 
„Pán doktor, prosím vás, povedzte mi, aké pohyby sú najúčinnejšie, ak chcem schudnúť?“ 
„Veľmi rád“ odpovedal Botkin. „Musíte vytrvale otáčať hlavou doľava a potom zľava 
doprava!“ „A ako často?“ „No vždy, keď vám dávajú niečo jesť!“ Vraví sa, že ľudské čreva by 
mali chodiť spať so sliepkami. A čo tak nechať ich spať celý deň? Aspoň jeden deň v týždni! Až 
na ojedinele výnimky to prevažnej väčšine z nás určite neuškodí, skôr prospeje. Veľkú múdrosť 
v sebe ukrývajú piatkové náboženské pôsty. Veď konzumný štýl života ničí telo i dušu. 
Skúsenosť ľudí, ktorí pôst vyskúšali je tá, že telo po pôste zosilnie a je zdravšie a myseľ je 
jasnejšia a sústredenejšia. Pôstny čas je teda vždy dobrou príležitosťou, ako využiť túto ponuku 
pre svoje vlastné dobro.                                                                        Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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	Prvú marcovú sobotu sme pred rokmi využili slnečné počasie na návštevu Vysokých Tatier. Z Tatranskej Javoriny sme mali možnosť obdivovať krásy Belianskych Tatier, ale aj v diaľke sa ukazujúce vrcholy Jahňacieho a Kolového štítu. Sneh sa topil a na naše prekvapenie spod vyschnutej trávy vykúkali žlté hlávky podbeľa, vyhrievajúce sa na jarnom slnku. Podbeľ sa zaraďuje k prvým rastlinkám, ktoré nám príroda po dlhej zime ponúka. Hovorí sa mu že je prvým poslom prichádzajúcej jari. Podbeľ patrí podobne ako žihľava, pľúcnik či prvosienka k depuratívnym, krv čistiacim rastlinám. Nie je to asi náhoda, že práve tieto rastliny čistia krv. Po dlhej zime sa žiada prečistiť „zanesené“ tkanivá a liečivé rastliny sú nám poruke. Podbeľ nemá nijak obzvlášť výraznú chuť. Nepatrí k tým príjemne voňajúcim rastlinám. Je však veľmi účinným prostriedkom proti kašľu. Jeho latinský názov je odvodený od slov tussis - kašeľ a ago - vyháňať, čo znamená „vyháňač kašľa“. Už grécky lekár Diskorides (asi 40 - 90 po Kristovi) odporúčal v diele De Materia Medica vdychovať pri suchom kašli dym horiacich podbeľových listov. „Bylinkový čaj? Náš malý nevypije ani kvapku! On celkovo málo pije“ vraví mamka malého prváka. „Počuješ Janko! Musíš veľa piť ak chceš byť zdravý!“ dohovára chlapcovi. Potmehútsky výraz na tvári dieťaťa prezrádza, kto doma rozkazuje. Predmetom zberu je kvet i list. Kvety zbierame už v marci, listy v máji. Z podbeľových listov sa dá pripraviť liečivý sirup, vhodný i pre malé deti. Do sklenenej fľaše striedavo vo vrstvách sypeme cukor a nakrájané podbeľové listy. Uvedenú zmes necháme stáť asi štyri týždne, kým sa cukor nerozpustí. Potom sirup precedíme a uskladníme v sklenených fľašiach v chladničke. „Pán doktor, malý kašle, tak som mu kúpila dajaký sirup, bo v noci nemôžeme spať. No nič nepomáha, asi mu treba antibiotika“ referuje mamička. Nie je jedno čo dieťaťu pri kašli podáme. Záleží od charakteru kašľa. Ten poznáme suchý, dráždivý alebo vlhký, produktívny. Suchý kašeľ, ktorý vyčerpáva, potrebujeme potlačiť. Preto podávame lieky ktoré tlmia kašeľ - antitusika (tu patrí i podbeľ). Naopak, vlhký kašeľ, spojený so zahlienením by sme mali podporiť a tak použijeme lieky na rozklad hlienov a spôsobujúcich odkašľanie – expektorancia (materina dúška). Ak tieto veci popletieme, môžeme charakter kašľa zhoršiť. Ak si nie sme istý je vhodné sa poradiť. Podbeľový list môžeme prikladať na kŕčové žily, popáleniny a zle sa hojace rany. Podbeľ patrí k prvým poslom jari a po dlhej zime máme určite nejedno kilo navyše. Hviezdny nemecký útočník, majster sveta z roku 1974, Gerd Müller, pribral počas zimy viac ako sa patrí. „Strašné! Proti tomu musím niečo rozhodne podniknúť!“ sťažoval sa zadychčane po prvom tréningu. „Pravý obranca bol krok predo mnou, ale moje brucho už bolo v ofsajde!“˘ Jedným z rozumných a bezpečných spôsobov ako si udržať telesné zdravie je jesť menej a zdravo. A piť bylinkové čaje z čerstvo natrhaných liečivých rastlín. Počas skorej jari nám to podbeľové kvety určite umožnia. 



