
Farský list sv. Košických mučeníkov                                         15/2021 

 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         

18.4. – Tretia veľkonočná nedeľa      Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie 
 

Duchovný otec Peter! 
 
Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám pri Vašom päťdesiatom 
jubileu zaželať. 
Dovoľte, aby sme sa Vám pri tejto príležitosti 
prihovorili slovami francúzskeho spisovateľa 
Lamartina. Ten na otázku „Kto je kňaz?“, 
odpovedal V každej farnosti žije jeden  človek, 
alebo aj viacerí , ktorý nemá rodinu, a predsa patrí 
do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa 
narodiť ani umrieť. Žehná kolísku, truhlu 
i manželstvo. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje 
najväčšie tajomstvá. Pred ním otvárajú svoje 
boľavé srdcia. Je človekom, ktorého slovo 
padá do srdca a váhou Božej autority  preniká do 
duše silou viery. 
Kto je tento človek? Je to kňaz! Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu 
väčšie dobro ako skutočný kňaz. Vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj 
prísny. Povolanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom svete veľmi potrebné. Život 
kňaza je neprestajná obeta. Možno sa len hlboko skloniť pred mužom, ktorý 
sa podujíma na túto službu. 

Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Boh 
naplnil svojím požehnaním a dal Vám všetky milosti 
k tomu, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo až 
do konca a vykonali tak veľa dobrého aj pre spásu 
Vám zverených duší. 

 

To Vám vyprosujú p. kapláni Martin a Jozef, veriaci farnosti ako aj veriaci 
z filiálky Vyšné Opátske. 

 
 

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


 

JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 19.4 .  DO 25.4 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 + z rod. Timkovej 

 
18.00 +František                                           

ut 
07.00 +Jozef, Andrej, Pavlína                                                 (Karaszová) 

 
18.00 + z rod. Korbovej                                                              (Korba) 

st 
07.00 Za ZBP pre Františka a Annu                                    (Baulovičová) 

18.00 
18.00 +Anna, Michal, Helena, Ján, Anna, Andrej 

št 
07.00 +František, Pavlína                     

 
18.00 Poď. Jozefa a Martiny za 30 r. života a za ZBP pre rod. 

pi 
07.00 +Antónia, Štefánia, Jana                                

18.00 
18.00 +Imrich                                                          

so 
07.00 +Mária                                                            

 
18.00 Za ZBP pre Antóniu                                                    

ne 

08.00 Poď. za 50 r. manžel. Štefana a Márie a za ZBP pre rod. (Spišáková)  

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre synov Martina a Petra s rod.           

18.00 Za ZBP pre rod. Gajdošíkovú                                   (Gajdošíková) 

 

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

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
  23.4. -  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 
  25.4. -  Štvrtá veľkonočná nedeľa 
 

 
V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Mária Borošová 1922 8.4.2021 14.4.2021 

Margita Repková 1936 13.4.2021 15.4.2021 

Barbora Pálová 1933 13.4.2021 16.4.2021 

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 pondelka 19. apríla 2021 bude možné opäť sláviť sv. omše s účasťou 
veriacich.  

Vitajte späť v kostole na sv. omši!  

V kostole môže byť jedna osoba na 15 m2.  

Podmienkou je negativita – neinfekčnosť vzhľadom na koronavírus.  

Vstup s prekrytím úst a nosa, sadnúť od stredu lavice. Deťom sa nedávajú 
krížiky. 

Sväté prijímanie sa podáva na ruku.  

Nestáť pri dverách, kvôli vetraniu.  

Nezabudnime pri odchode na milodar, ktorým sa podieľame na chode 
kostola a farnosti.  

Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši  

V prípade pozitívneho testu, karantény, klinických príznakov choroby 
je povinnosť zostať doma. 

Sv. omše sa slúžia v časoch, ako je uvedené v tabuľke.  

Spovedá sa pred sv. omšou pondelok – piatok od 6.30, resp. od 17.30, 
v sobotu od 17.30. Na spoveď prichádzajme pripravení. 

Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe od 13.00 – 17.00 do nedele 18. 
apríla 2021. Od pondelka 19. apríla kostol v týchto časoch otvorený 
nebude. 

Sväté Prijímanie sa prijíma na ruku. Na dlaň pravej ruky si položíme 
ľavú ruku dlaňou hore. Na otvorenú dlaň ľavej ruky dostaneme 
Eucharistiu. Odstúpime trochu bokom. Pravou rukou vezmeme Eucharistiu 
a prijmeme ju do úst. Dáme si späť rúško a ideme na svoje miesto. 

Kancelária v pondelok – piatok od 15:30 do 17:00 hod., tel. číslo 
055/674 25 25. Krsty, sobáše, pohreby a pod. 

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.  

V nedeľu o 10:00 a cez týždeň o 18.00 sa sv. omše naďalej vysielajú 
naživo. Link: 
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

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:  100  eur,  30  eur,  20  eur,  50  eur,  50  eur,  50  
eur,  50  eur,  20  eur,  20  eur. 

Milodary na kostol bezhotovostne (12.4. – 16.4.):  20  eur,  20  eur,  50  
eur,  20  eur,  30  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 na stolíku s novinami. 

ZAPISOVANIE INTENCIÍ NA SV. OMŠE  V ROKU 2021 

Na  mesiace  Máj   -   Jún   od  stredy  14. 4. 2021 

Na  mesiace  Júl   -   August   od  stredy  9. 6. 2021  

Na  mesiace  September   -   Október   od  stredy  11. 8. 2021  

Na  mesiace  November   -   December   od  stredy  6. 10. 2021  

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

	Oznamy: 
	Tento farský list sa netlačí, vychádza iba v elektronickej podobe.
	Od pondelka 19. apríla 2021 bude možné opäť sláviť sv. omše s účasťou veriacich. 
	Vitajte späť v kostole na sv. omši! 
	V kostole môže byť jedna osoba na 15 m2. 
	Podmienkou je negativita – neinfekčnosť vzhľadom na koronavírus. 
	Vstup s prekrytím úst a nosa, sadnúť od stredu lavice. Deťom sa nedávajú krížiky.
	Sväté prijímanie sa podáva na ruku. 
	Nestáť pri dverách, kvôli vetraniu. 
	Nezabudnime pri odchode na milodar, ktorým sa podieľame na chode kostola a farnosti. 
	Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši 
	V prípade pozitívneho testu, karantény, klinických príznakov choroby je povinnosť zostať doma.
	Sv. omše sa slúžia v časoch, ako je uvedené v tabuľke. 
	Spovedá sa pred sv. omšou pondelok – piatok od 6.30, resp. od 17.30, v sobotu od 17.30. Na spoveď prichádzajme pripravení.
	Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe od 13.00 – 17.00 do nedele 18. apríla 2021. Od pondelka 19. apríla kostol v týchto časoch otvorený nebude.
	Sväté Prijímanie sa prijíma na ruku. Na dlaň pravej ruky si položíme ľavú ruku dlaňou hore. Na otvorenú dlaň ľavej ruky dostaneme Eucharistiu. Odstúpime trochu bokom. Pravou rukou vezmeme Eucharistiu a prijmeme ju do úst. Dáme si späť rúško a ideme na svoje miesto.
	Kancelária v pondelok – piatok od 15:30 do 17:00 hod., tel. číslo 055/674 25 25. Krsty, sobáše, pohreby a pod.
	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. 
	V nedeľu o 10:00 a cez týždeň o 18.00 sa sv. omše naďalej vysielajú naživo. Link: https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ
	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:  100  eur,  30  eur,  20  eur,  50  eur,  50  eur,  50  eur,  50  eur,  20  eur,  20  eur.
	Milodary na kostol bezhotovostne (12.4. – 16.4.):  20  eur,  20  eur,  50  eur,  20  eur,  30  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 na stolíku s novinami.



