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2.5. – Piata veľkonočná nedeľa                      
                                                    Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení. 

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

Pracujúci otec 
  

Ďalšia charakteristická stránka sv. Jozefa, ktorá sa vyzdvihovala už od 
čias prvej sociálnej encykliky Rerum novarum Leva XIII., bol jeho vzťah k 
práci. Jozef bol tesár, ktorý poctivo pracoval, aby zaistil živobytie pre svoju 
rodinu. Od neho sa Ježiš učil, čo znamená jesť ovocie svojej práce a akú 
hodnotu, dôstojnosť a radosť to prináša. 

V tejto našej dobe, v ktorej sa práca znova stáva naliehavou sociálnou 
témou a nezamestnanosť niekedy dosahuje nebývalých rozmerov aj v tých 
štátoch, ktoré sa desaťročia tešili prosperite, je nevyhnutné, aby sme si znovu 
uvedomili a pochopili význam dôstojnej práce, ktorej príkladným patrónom je 
sv. Jozef. 

Práca znamená účasť na samotnom diele spásy; je príležitosťou na 
urýchlenie príchodu Božieho kráľovstva, na rozvinutie vlastných talentov a 
schopností, ktoré dávame do služby spoločnosti a bratského spoločenstva. 
Práca sa stáva príležitosťou nielen na vlastnú sebarealizáciu, ale predovšetkým 
na realizáciu primárnej bunky spoločnosti, ktorou je rodina. Rodina bez 
zamestnania je viac vystavená ťažkostiam, napätiam, zlomom a dokonca 
zúfalému pokušeniu rozchodu. Ako môžeme hovoriť o ľudskej dôstojnosti bez 
zasadzovania sa o to, aby mal každý možnosť dôstojného živobytia? 

Pracujúci človek, nech má akékoľvek zamestnanie, spolupracuje so 
samotným Bohom a stáva sa istým spôsobom tvorcom sveta, ktorý ho 
obklopuje. Kríza našich čias, ktorá je ekonomickou, sociálnou, kultúrnou a 
duchovnou krízou, môže byť pre všetkých výzvou, aby znovuodhalili hodnotu, 
význam a nutnosť práce, aby nastal nový „normálny život spoločnosti“, z 
ktorého nikto nebude vylúčený. Práca sv. Jozefa nám pripomína, že sám Boh, 
ktorý sa stal človekom, nepohŕdal prácou. Nezamestnanosť, ktorá postihuje 
mnohých bratov a sestry a ktorá v poslednej dobe v dôsledku pandémie 
Covidu-19 stúpa, musí byť upozornením, aby sme prehodnotili naše priority. 
Prosme sv. Jozefa, robotníka, aby sme našli spôsob, ako vyjadriť svoje pevné 
presvedčenie, že nijaký mladý, nijaký človek, nijaká rodina nesmie byť bez 
práce!                                                                                   (Pokračovanie nabudúce)  

 

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

OD 3.5 .  DO 9.5 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 Za ZBP pre Júliusa s rod. 

 
18.00 +Michal, Agáta, Jozef, Cecília 

ut 
07.00 Za ZBP pre Antona, Mariána, Františka 

 
18.00 Za ZBP pre Moniku s rod. 

st 
07.00 Za ZBP pre rod. Miroslava 

18.00 
18.00 Poď. za 20 r. manžel. života Márie a Radoslava 

št 
07.00 +Ján 

 
18.00 Za misijných horliteľov 

pi 
07.00 Za členov SNSJ 

18.00 
18.00 Za ZBP pre rod. Andreja a Gabriely 

so 
07.00 +Mária, Július, Stanislav 

 
18.00 +Daniel (3.výr.) 

ne 

08.00 Poď. Daniela za 18 r. života a za ZBP pre rod. 

09.00 
10.00 Za ZBP pre Genovefu a jej rodinu 

11.30 Poď. Veroniky za 25 r. života a za ZBP 

18.00 Za ZBP pre Gabiku a Alenku s rod. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
   3.5. - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok 
   7.5. – Prvý piatok v mesiaci 
   9.5. - Šiesta veľkonočná nedeľa 

 
Rozpis služieb 

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

8.5. 18.00 
Pajdič M., Tomčik P. 

Haluška J. 
Tomčik P. Pajdičová A. Pajdičová A.  

9.5. 

08.00 
Lancoš L., Fabík V. 

Matej J., Oros Š. 
Borovský N. Raganová E. Raganová E. Lancošovci 

10.00 
Jakubov J., Berberich B. 
Sedlák R., Mikloš J. st. 

Jakubov J. Baranková L. Baranková L. Sedlákovci R. 

11.30 
Čepek M., Forrai V. 

Papcun Z., Adamčák F. 
deti deti deti deti 

18.00 
Ragan F., Šoltýs J. 

Štefurik A., Girašek J. 
Gutta V. Olekšáková E. Gutta V. Olekšákovci 

 
 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Andrej Dráb 1941 22.4.2021 26.4.2021 

Mária Filipová 1941 25.4.2021 28.4.2021 

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



Oznamy:  

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. 

Na prvý piatok 7. mája navštívime chorých doma ako bolo zvykom.  

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. 

Krsty v mesiaci jún 2021 sa budú vysluhovať v sobotu o 12.00 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.  

V nedeľu o 10:00 sa sv. omša vysiela naživo. Link: 
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

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). 

http://www.katechezy.sk/


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: rodina Drábová 100 eur. 

Milodary na kostol bezhotovostne (26.4. – 28.4): 30 eur. Všetkým darcom 
ďakujeme. Pán Boh zaplať! 

Na kňazský seminár sa na Vyšnom Opátskom vyzbieralo 153,50 eur. Pán Boh 
zaplať!  

Pre potreby kostola na Vyšnom Opátskom darovali: bohuznáma 200 eur, 
bohuznáma 100 eur. 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. 

Oznam pre členov Živého ruženca. Mesiac máj je pre nás mariánskym 
mesiacom, s Máriou putujeme k Ježišovi, jej synovi. V tomto mesiaci môžeme 
podrásť v pravej mariánskej úcte. V súlade s odporúčaním Dominikánskeho 
mariánskeho centra, prihliadajúc na obmedzenia spôsobené pandémiou sa 
nekonali spoločné mesačné stretnutia s fyzickou výmenou ružencových 
kartičiek. Vzhľadom na dlhotrvajúce obmedzenia, kedy sa členovia 
jednotlivých ruží modlili stále rovnaké tajomstvo ruženca, nás bratia 
dominikáni vyzývajú a povzbudzujú, aby sme OBNOVILI každomesačnú 
ZMENU ružencových tajomstiev. Spoločné stretnutie sa konať nebude, fyzická 
výmena kartičiek neprebehne, ale od prvej nedele v máji sa budeme celý 
mesiac modliť NASLEDUJÚCE tajomstvo. A tak budeme pokračovať až do 
obnovenia spoločných stretnutí. Zjednoťme sa duchovne 2.mája 2021 o 15:20 
hod. s ostatnými členmi nášho ružencového spoločenstva a pomodlime sa v 
súkromí domova svoje tajomstvo ruženca. V časopise Ruženec č.5, aj v 
nasledujúcom čísle, budú uverejnené kartičky, ktoré poslúžia na meditáciu a 
rozjímanie nad „svojim“ tajomstvom posvätného ruženca.  

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/
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