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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         

25.4. – Štvrtá veľkonočná nedeľa       
                                                   Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným 

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

Tvorivo odvážny otec 

Ak je prvým krokom každého skutočného vnútorného uzdravenia prijatie 
vlastnej osobnej histórie a v nej aj toho, čo sme si v našom živote nezvolili, treba 
dodať aj ďalšiu dôležitú vlastnosť: kreatívnu odvahu. Tá sa objavuje predovšetkým 
vtedy, keď nás postretnú problémy. Skutočne pred ťažkosťami sa možno zastaviť a 
vzdať sa, alebo sa istým spôsobom s nimi popasovať. Práve ťažkosti niekedy 
umožňujú, aby sa v každom z nás prebudili zdroje, o ktorých sme ani netušili, že 
ich máme.  

 Keď čítame „evanjeliá o detstve“, často sa pýtame, prečo Boh nekonal 
priamo a jasne. Boh však koná prostredníctvom udalostí a osôb. Jozef bol človek, 
prostredníctvom ktorého sa Boh postaral o začiatky dejín spásy. On bol skutočným 
„zázrakom“, pomocou ktorého Boh zachránil Dieťa a jeho matku. Nebo konalo tak, 
že dôverovalo kreatívnej odvahe tohto muža, ktorý keď dorazil do Betlehema a 
nenašiel príbytok, kde by Mária mohla porodiť, zariadil a upratal maštaľ, aby sa 
podľa možností stala miestom na prijatie Božieho Syna, ktorý prichádzal na svet 
(porov. Lk 2, 6 – 7). Pred nebezpečenstvom hroziacim od Herodesa, ktorý chcel 
zabiť Dieťa, bol Jozef znova vo sne upozornený, aby ochránil Dieťa, a uprostred 
noci zorganizuje útek do Egypta (porov. Mt 2, 13 – 14). 

 Pri povrchnom čítaní týchto rozprávaní máme vždy dojem, že svet je vydaný 
na milosť silným a mocným, avšak „dobrá zvesť“ evanjelia spočíva v tom, že nám 
ukazuje, ako napriek arogancii a násiliu pozemských vládcov Boh vždy nájde 
spôsob, ako uskutočniť svoj plán spásy. Aj náš život sa niekedy zdá vydaný na 
milosť a nemilosť mocným silám, ale evanjelium nám hovorí, že podstatné je to, že 
Boh nás vždy dokáže zachrániť, ak použijeme rovnakú tvorivú odvahu ako tesár z 
Nazareta, ktorý bol schopný premeniť problém na možné riešenie, keď na prvé 
miesto kladie vždy dôveru v Božiu prozreteľnosť. 

Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil, ale 
že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť 
riešenie. Ide o rovnakú tvorivú odvahu, akú ukázali priatelia ochrnutého muža, keď 
ho spustili cez strechu, aby sa dostal k Ježišovi (porov. Lk 5, 17 – 26). Ťažkosti 
nezastavili týchto odvážnych a vytrvalých priateľov. Boli presvedčení, že Ježiš  

(pokračovanie 4. strana) 
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 26.4 .  DO 2 .5 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Anna 

 
18.00 Za + z rod. Kandrikovej, Lenartovej, Hrickovej, Rendošovej    

ut 
07.00 Za ZBP pre Martina 

 
18.00 +Jana 

st 
07.00 +Jozef                                                                               ( Revayová) 

18.00 
18.00 +Alžbeta, Štefan 

št 
07.00 Za uzdravenie Márie 

 
18.00 Poď. Margity za 70r. života a za ZBP  

pi 
07.00 Za ZBP pre manželov Lakatošových                                  ( Lakatoš) 

18.00 
18.00 Poď. Jozefa za 70 r. života a za ZBP                                  (Futo) 

so 
07.00 Za členov ružencového spoločenstva 

 
18.00 Za ZBP pre Magdalénu 

ne 

08.00 Za zdravie pre Mariána                                                     (Fedorová) 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Úmysel kňaza 

18.00 Za ZBP pre Luciu a Stanislava a prosba o dary Ducha svätého 

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

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
29.4. – Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok 
2.5. – Piata veľkonočná nedeľa 

Rozpis služieb 
Dátum, čas Služby 1. čítanie 2. čítanie Prosby Obetné dary 

1.5. 18.00 Haluška J.,    Katunská J. Haluška J. Katunská J Katunská J  

2.5. 

08.00  Pajdič M.,   Valko M. Frankovič J. Futóová A. Futóová A. Frankovičovci 

10.00 Sedlák R.,   Mikloš J.,  Dzuričko S. Raganová E. Raganová E. Dzuričkovci 

11.30 Forrai V.,    Čepek M. deti deti deti deti 

18.00 Meringer J.,   Girašek J. Meringer J. Berberich B. Meringer J Giraškovci st. 

 
V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Katarína Chmelová 1957 19.4.2021 22.4.2021 

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

Oznamy:  

Vitajte späť v kostole na sv. omši!  

Ďakujem zo srdca všetkým gratulantom za Vaše pozdravy, gratulácie a modlitby 
(duchovný otec Peter). 



Dnešnú nedeľu 25.4. je zbierka na Kňazský seminár. 

V kostole môže byť jedna osoba na 15 m2, čo pre náš kostol predstavuje 50 ľudí. 

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.  

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

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

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. 
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. 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). 

Stretnutie s rodičmi detí na prvé sv. prijímanie bude vo farskom kostole o 18:45:    
streda 28.4. SZŠ Dneperská, štvrtok 29.4. Družicová, piatok 30.4. Jenisejská, 
Bukovecká a inoškolné. Na týchto stretnutiach chceme rodičom predstaviť plán slávnosti 
prvého sv. prijímania a prípravy. Prosíme rodičov, aby sa stretnutia určite zúčastnili. 
Nech príde iba jeden rodič z dôvodu obmedzenia kapacity kostola v súčasnosti.  

Príprava na sviatosť birmovania. V závislosti od uvoľňovania obmedzení v regióne 
závisí aj príprava na prijatie sviatosti. Birmovanci majú dbať na slávenie nedele napr. 
sledovaním sv. omše online. Inšpirácie nájdete na www.katechezy.sk (témy: viera, 
birmovanie, Duch svätý a pod.) 

Milodary na kostol:  50  eur,  100  eur,  50  eur,  50  eur,  50  eur.  

Milodary na kostol bezhotovostne (19.4. – 23.4.):  50  eur,  30  eur, 10 eur,  50  eur,  20 
eur,  20  eur.  Všetkým darcom ďakujeme. Pán Boh zaplať! 

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


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.  

        môže uzdraviť chorého, „ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, 
vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, 
povedal: ,Človeče, odpúšťajú sa ti hriechyʻ“ (v. 19 – 20). Ježiš ocenil kreatívnu vieru, s 

ktorou sa títo ľudia usilovali priniesť svojho chorého priateľa. 

Evanjelium nám nepodáva nijaké správy o tom čase, keď Mária, Jozef a Dieťa Ježiš 
žili v Egypte. Zaiste museli jesť, nájsť si ubytovanie a prácu. Netreba však veľkú 
predstavivosť, aby sme si domysleli to, o čom evanjelium mlčí. Svätá rodina musela čeliť 
konkrétnym problémom ako mnohé iné rodiny, ako mnohí naši priatelia migranti, ktorí aj 
dnes riskujú životy, aby ušli pred nešťastím a hladom. V tomto ohľade som presvedčený, že 
sv. Jozef je skutočne zvlášť patrónom všetkých, ktorí musia opustiť svoju krajinu v 
dôsledku vojny, nenávisti, prenasledovania a biedy. 

Na konci každej udalosti, v ktorej bol Jozef hlavným hrdinom, evanjelium 
poznamenáva, že vstal, vzal so sebou Dieťa a jeho matku, a urobil, čo mu Boh prikázal 
(porov. Mt 1, 24; 2, 14.21). Ježiš a Mária, jeho Matka, sú vskutku najcennejším pokladom 
našej viery. 

 V Božom pláne spásy nemožno oddeliť Syna od jeho Matky, od tej, ktorá „napredovala na 
ceste viery a verne vytrvala vo svojom spojení so Synom až po kríž“. 

Musíme sa preto stále pýtať, či my sami zo všetkých svojich síl chránime Ježiša a 
Máriu, ktorí sú tajomne zverení aj našej zodpovednosti, našej starostlivosti, našej ochrane. 
Syn Všemohúceho prišiel na svet a prijal veľmi zraniteľný stav. Potreboval Jozefa, aby ho 
bránil, chránil, staral sa o neho a aby ho vychoval. Boh dôveroval tomuto človeku rovnako 
ako Mária, ktorá v Jozefovi našla nielen toho, kto jej zachránil život, ale aj toho, kto sa 
vždy postará o ňu i o Dieťa. V tomto zmysle je bezpochyby sv. Jozef ochrancom Cirkvi, 
pretože Cirkev je predĺžením Kristovho tela v dejinách rovnako ako sa v materstve Cirkvi 
odráža Máriino materstvo.23 V tom, že Jozef chráni Cirkev, naďalej chráni aj Dieťa a jeho 
matku, a aj my, keď milujeme Cirkev, milujeme tiež Dieťa a jeho matku. 

Toto Dieťa raz povie: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Takže každý chudobný, trpiaci, zomierajúci; každý 
cudzinec, každý väzeň a každý chorý je „dieťaťom“, ktoré Jozef naďalej chráni. Preto je sv. 
Jozef vzývaný ako ochranca nešťastných, biednych, vyhnancov, trpiacich, chudobných a 
zomierajúcich. A preto Cirkev nemôže nemilovať v prvom rade tých najmenších, pretože 
Ježiš ich dal na prvé miesto, stotožnil sa s nimi. Od Jozefa sa máme učiť rovnakej 
starostlivosti a zodpovednosti: milovať Dieťa a jeho matku; milovať sviatosti a dobročinnú 
lásku; milovať Cirkev a chudobných. Každá z týchto skutočností vždy predstavuje Dieťa a 
jeho matku.  

(Pokračovanie nabudúce)  
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