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Hodnotenia a predsavzatia. Tak by sa dal asi najvýstižnejšie charakterizovať
každý prelom starého a nového roka. Zaiste, majú svoj určitý význam, ale
môžu byť aj nebezpečné, a to práve vtedy, keď nás oberú o to
najpodstatnejšie, o prítomný čas – čiže o „teraz“. 
Východná cirkev práve na prelome starého a nového roka oslavuje jedny z
najväčších sviatkov cirkvi – Narodenie Ježiša Krista a Bohozjavenie. V týchto
sprítomnených odkazoch dejín spásy ľudstva sa nesie prelom rokov. A ak by
sme začali hľadať odpoveď na otázku, čo je liturgicky typické pre tieto dva
sviatky, zhodli by sme sa na tom, že je to bohoslužba Veľkého povečeria, ktorá
sa u nás verejne slávi práve na tieto dva veľké sviatky. 
Pri pomenovaní najcharakteristickejšieho spevu bohoslužby Veľkého
povečeria prichádzame k starobylému hymnu „S nami Boh, čujte všetky
národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!“ V tejto kerygme je ohlásené nielen to,
čím žijeme na prelome rokov, ale to, čomu sa učíme veriť celý svoj život. Že
Boh už nie je ani ďaleko ani vysoko, že už ho nemusíme nikde hľadať, lebo od
narodenia Ježiša Krista je s nami a medzi nami.
A aj keď starý rok končí a nový začína, Božia prítomnosť medzi nami trvá.
Toto je istota z Božej strany a my ju skúsme spoznávať vo všetkých
medziľudských vzťahoch. Bez rozdielu. Lebo "S nami Boh!"
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Začiatok ďalšieho pandemického roka sa niesol v duchu doteraz najdlhšieho času neverejných bohoslužieb.

Bolo to dlhých 110 dní, kedy sme nepočuli v našom chráme spoločný modlitbový spev a ani hromové

Voistinu voskrese! Na druhej strane, učili sme sa žiť svoju vieru mimo sv. liturgie. Vhodnou podporou tohto

učenia sa bola aj tzv. virtuálna pastorácia našej farnosti, založená na pravidelných sv. liturgiách vysielaných

online, pravidelné sobotňajšie elektronické oznamy k nasledujúcej nedeli, materiály pre domácu cirkev a

občas, aj zvlášť pre detičky, každodenná večerná spoločná modlitba sv. ruženca cez aplikáciu Skype a

utorkové video-stretnutia detí a rodičov pri príprave na prvú sv. spoveď. Skoro všetky tieto nástroje

virtuálnej pastorácie sa stali plynule aj trvalými, rovnako aj po obnovení účasti na bohoslužbách.

Počas tohto obdobia, v mesiacoch február a marec, sa uskutočnilo Sčítanie ľudu, ktorého výsledky sú práve

v tomto čase postupne zverejňované.

12. apríla sme si pripomenuli 1. výročie vzniku farskej každodennej modlitby sv. ruženca cez aplikáciu Skype,

ktorá vznikla na začiatku pandémie v roku 2020, ako odpoveď na potreby ľudí spoločne sa stretávať a

modliť sa. Za tento čas táto spoločná každodenná modlitba priniesla množstvo požehnania pre samotné

rodiny aj pre celú našu farnosť.

Čo priniesol rok 2021

V marci pápež František zahájil Rok rodiny Amoris

Laetitia (čítaj Letícia), v ktorom nás zvlášť pozval k

postupnému poznávaniu tejto apoštolskej

exhortácie o rodine. Pri tejto príležitosti sú každý

mesiac uverejňované jednotlivé témy spolu s

videopríhovorom Sv. Otca. A práve tieto príhovory

sa stali pre nás podnetom k pravidelným

stretnutiam rodín v našej farnosti, najprv virtuálne

a v letnom období aj osobne. 

V tomto čase sa uskutočnilo aj profesionálne fotenie exteriéru a interiéru nášho chrámu, ktoré nezištne

zrealizoval p. Róbert Klik.

Na sviatok Narodenia Jána Krstiteľa (24. 6.) v Košickej katedrále prijal o. Michal Vasiľ titul protojerej s

právom nosiť zlatý kríž.

24. jún 2021 vošiel do histórie celej našej Košickej eparchie. Pápež František prijal zrieknutie sa úradu

vladyku Milana Chautura a za nového sídelného eparchu Košickej eparchie vymenoval vladyku Cyrila Vasiľa.

Nakoľko príprava detí a rodičov prebiehala

nepretržite, či už prezenčne, alebo dištančne,

mohli sme sláviť Prvú sv. spoveď našich detí v

plánovanom termíne 15. 5. 2021. Nebolo to úplne

štandardne tak, ako sme boli zvyknutí, keďže deti a

rodiny museli byť rozdelené kvôli

protipandemickým opatreniam na dve skupiny, ale

ani tento hendikep nás neobral o radosť z prvej sv.

spovede a sv. prijímania.

Veľkou a radostnou udalosťou v roku 2021 bola

oslava Svätodušných sviatkov 22. a 23. mája. Mohli

sme sa spoločne modliť na zádušnej sv. liturgii,

celonočnom bdení, svätodušnej sv. liturgii a

večierni s modlitbami na kolenách.

S T R A N A  2                                                                         N A  P R E L O M E  R O K O V  2 0 2 1  -  2 0 2 2



Na prelome mesiacov jún a júl sa konala jedinečná Púť
s Klokočovskou ikonou Presvätej Bohorodičky do
Ríma, na ktorej sa zúčastnili i niekoľkí veriaci z našej
farnosti.
V nedeľu 4. júla sme spoločne oslávili 30-te výročie od
slávenia prvej sv. liturgie v našej farnosti. Sv. liturgiu
slávil a Božie slovo ohlásil o. Gabriel Székely, ktorý bol
v roku 1991 farárom v Košiciach a mal značný podiel
na vzniku našej farnosti v Košiciach – Nad jazerom.
Na prelome prázdninových mesiacov sme v našej
farskej rodine privítali nového duchovného otca Janka
Fedorišina s manželkou Gabrielou, ktorý okrem
pastorácie mládeže a študentov, bol poverený aj
duchovnou a pastoračnou službou v našej farnosti. 

Začiatkom augusta náš duchovný otec Valér Čonka s pani
manželkou Margitou poďakovali za dar v jubilejnom 50-tom
roku spoločného manželského života.
Posledný augustový deň ostáva peknou spomienkou na
spoločný farský guláš v areáli nášho chrámu. Bol pre nás
nádhernou skúsenosťou a výzvou stále viac spájať všetkých
veriacich našej farnosti.
Prvé septembrové dni boli bezprostrednou prípravou na
historickú udalosť návštevy pápeža Františka v našom
meste a v sídle našej metropolie – Prešove. Mnohí z našich
farníkov sa zúčastnili v utorok 14. septembra na pápežskej
sv. liturgii v Prešove. Tí, ktorí sa z rôznych dôvodov
zúčastniť nemohli, prišli pozdraviť a požiadať o požehnanie
pápeža pre našu farnosť na most VSS. Pre všetkých ostáva
skúsenosť s návštevou Svätého Otca na Slovensku
nezabudnuteľným zážitkom a veríme, že aj
nezabudnuteľným odkazom.
Posledná septembrová nedeľa bola oslavou nášho chrámového sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne – Pokrovu.
Archijerejskú sv. liturgiu slávil a Božie Slovo ohlásil vladyka Cyril Vasiľ. Môžeme povedať, že to bola jeho historicky prvá
návšteva našej farnosti po uvedení do úradu sídelného eparchu.
10. októbra v Ríme a 17. októbra na eparchiálnej úrovni a aj v našej farnosti začala Synoda – Za synodálnu cirkev,
spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Cieľom tejto synody, ktorá potrvá až do roku 2023, je oživiť život v cirkvi (farnosti) a
prísť k všetkým vo farnosti, ktorí sú pokrstení. Prvým „nástrelom“ ako lepšie spoznať potreby veriacich našej farnosti je
anonymná anketa „Ja a farnosť“. 
Začiatkom októbra začal nový kurz prípravy detí a ich rodičov na Prvú sv. spoveď.
18. októbra sme sa spojili s deťmi celého sveta v rámci spoločnej akcie Milión detí sa modlí ruženec. 
23. októbra o. Vladimír, pri sv. liturgii s agapé, spolu s kňazmi našej farnosti a veriacimi našej farskej rodiny, poďakoval
za dar života vo svojom 50-tom jubilejnom roku. 
Peknou, a po rokoch jedinečnou akciou bola modlitba za lásku vo svete a osobné stretnutie detí a ich rodičov so sv.
Mikulášom v nedeľu 6. decembra popoludní.
Vianoce 2021 boli oslavou Narodenia Pána, poznačené nemožnosťou sláviť Eucharistiu všetkým veriacim.
Počas celého roka sme boli svedkami mnohých pozvaní na aktivity pre mládež, ktoré pripravovali Rada pre mládež,
Mladí Košického protopresbyterátu a naša Univerzitná pastorácia mládeže.
Posledný deň roka sme pri sv. liturgiách poďakovali za všetky prijaté dary a milosti počas roka 2021. V modlitbe sme
zvlášť mysleli na tých, ktorí nás v uplynulom roku predišli do náruče Nebeského Otca.
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Rok 2022 je pre našu Košickú eparchiu, ako aj pre našu farnosť významným jubilejný rokom, nakoľko pred 25 rokmi, v
roku 1997, sa udiali historické udalosti. 21. februára 1997 vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil zriadenie nového Košického
apoštolského exarchátu, vyčlenením z Prešovskej eparchie, ohraničením hranicami Košického kraja. Za nového
košického exarchu vymenoval vladyku Milana Chautura. Takto sa začalo nové administratívne delenie a spravovanie
našich farností. Aj vďaka tomuto procesu bola dňa 11. júna 1997 dekrétom oficiálne zriadená naša Gréckokatolícka farnosť
Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach – Nad jazerom. 
Vnímame ako obrovský dar to, že v Božom pláne sa našlo miesto pre existenciu nášho farského spoločenstva. Sme za to
vďační Bohu, Márii – našej Ochrankyni, ale aj tým našim predchodcom, ktorí stáli pri nie vždy jednoduchých začiatkoch
vzniku našej farnosti. Z tejto vďačnosti si chceme viacerými spôsobmi sprítomňovať tento okamih vďaky a prosiť o
nasmerovanie Svätého Ducha na ceste evanjelizácie, ktorou chceme spolu kráčať. 

Čo nás čaká v roku 2022

Oslavy 25. výročia zriadenia našej farnosti v tomto roku
budú mať dva nosné dátumy. V samotný deň výročia
vzniku farnosti – 11. júna (sobota), plánujeme na
popoludňajšiu archijerejskú sv. liturgiu pozvať vladyku
Milana, ktorý pred 25-timi rokmi zriadil našu farnosť. V
podvečer by sa v areáli chrámu uskutočnil tzv. Farský deň,
na spôsob spoločného stretnutia veriacich našej farnosti
pri guľáši. Náplň tohto stretnutia chceme naplánovať a
pripraviť spolu s vami, podľa vašich predstáv. 
Druhým dátumom našej jubilejnej oslavy bude samotný
dátum odpustovej slávnosti, v nedeľu 2. októbra, za
prítomnosti nášho vladyku Cyrila Vasiľa. Máme nádej, že aj
tento už októbrový dátum, nám umožní zorganizovať
spolu s vami aj nejaké mimoliturgické stretnutie.

Okrem týchto mimoriadnych udalostí, máme v pláne aj
iné duchovné a aj kultúrne akcie pre rast v duchovnom
živote v spojení so životom vo farskej rodine:
Jubilejné putovanie ikony po rodinách našej farnosti s
modlitbou za jednotu našich rodín a našej farnosti,
Vernisáž dobových fotografií a zápisov z farskej kroniky,
Spoločná jubilejná farská púť, Pravidelná jubilejná
modlitba, Logo farského jubilea a ešte mnohé ďalšie.
V roku 2022 budeme Paschu oslavovať 17. apríla,
Zostúpenie Sv. Ducha 5. júna a slávnosť Prvej sv. spovede
28. mája.
Vo februári, v rámci Národného týždňa manželov
pripravujeme aj tohto roku pár ponúk pre skvalitnenie
manželských vzťahov (viď samostatný článok).
Smerovanie aj našej miestnej cirkvi v tomto roku je okrem
prebiehajúcej synody zamerané na rodiny a najmä Svetové
stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční 22. – 26. júna v Ríme,
a taktiež aj na úrovni našej eparchie.
Samozrejme, jednou z priorít je tohtoročná účasť na farskej fáze Synody o synodialite (viď samostatný článok).
Čo sa týka skvalitnenia farskej komunikácie, pracujeme aj na novej vizualizácii našej farskej webstránky www.pokrov.sk a
na farskej mobilnej aplikácii (viď samostatný článok). 
V ekonomickej oblasti v auguste tohto roka je naplánovaná posledná splátka úveru za chrám, ktorý splácame, s vašou
pomocou od roku 2018. Je to 40 000 eur, ktoré ste práve vy, pri každomesačných zbierkach v tomto období svojimi
milodarmi pomohli splatiť. Po skúsenosti s vašou nezištnosťou pri stavbe nášho chrámu, je to ďalšia skúsenosť vašej
spolupatričnosti, a zároveň aj záväzok dokončiť najmä sociálne zariadenia a nadväzne aj okolie chrámu. 
Celkovo máme nádej, že jubilejný a milostivý rok 2022 nám prinesie mnoho silných okamihov a skúseností zo života
našich rodín, ako aj spoločnej farskej rodiny.
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Prvé meno Boha je LÁSKA. Sv. Ján Pavol II. hovorí, že druhé meno Boha je
MILOSRDENSTVO. Milosrdenstvo je Božia odpúšťajúca láska. Je to láska plná súcitu,
láska trpezlivá. Boh vo svojej láske trpezlivo čaká na každého človeka, aby sa obrátil a
mal večný život. Sv. Otec František v bule Misericordiae vultus zdôrazňuje, že „Ježiš
Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva… Milosrdenstvo sa totiž stalo živým,
viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi z Nazareta.” 
Boh svojmu vyvolenému ľudu už počas putovania do zasľúbenej zeme prikázal každý
siedmy rok, „nech má zem čas pokoja pre Pána.“ (Lv 25, 2;) O to, čo na nej vyrástlo, sa
mali podeliť s chudobnými. Ustanovil aj milostivý jubilejný rok: „Počítaj aj sedem
ročných týždňov, sedemkrát sedem rokov, takže čas siedmich ročných týždňov bude
činiť štyridsaťdeväť rokov. Potom na desiaty deň v siedmom mesiaci budete trúbiť na
zvučnom rohu; v Deň zmierenia budú zaznievať trúby po celej krajine. Päťdesiaty rok
zasväťte! Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny! Má to byť pre nich jubilejný
(milostivý) rok. Vtedy každý dostane do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k
svojmu rodu.“ (Lv 25, 8 - 10;) V jubilejný rok prepúšťali na slobodu otrokov židovského
pôvodu. Preto sa tento rok volal aj „rokom slobody“. (Ez 46, 17;) Odpúšťali sa všetky
dlhy, majetky sa vracali pôvodným majiteľom. V celom Izraeli vtedy zavládla radosť,
odpustenie, jednota a návrat k svojmu Bohu. Jubilejný rok sa ohlasoval trúbením na
baraních rohoch (v hebrejčine yóbel znamená baraní roh), a z toho vzniklo jeho
pomenovanie. 

Milostivý rok
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Podobne ako v Starom zákone, od roku 1300 pápež Bonifác VIII.
zaviedol v Cirkvi slávenie jubilejných rokov (nazývame ich tiež
sväté alebo milostivé roky). Od roku 1475, aby sa milosť týchto
jubilejných rokov dotkla každej generácie, pápeži skrátili
periodicitu týchto slávení na 25 rokov.
Milostivé roky sú spravidla vyhlasované pre celú svätú cirkev, ale
niekedy aj iba jednotlivé miestne cirkvi môžu dostať podobné
privilégia a milosti spojené s odpustkami. Príkladom je nedávny
jubilejný rok 2020 Klokočovskej ikony v Košickej gréckokatolíckej
eparchii. 
Prvý dar, ktorý nám dáva Ježiš Kristus po svojom zmŕtvychvstaní,
je milosrdenstvo. Keď sa prvýkrát zjaví svojím učeníkom,
ustanovuje sviatosť zmierenia, svätú spoveď, slovami: „Prijmite
Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené,
komu ich zadržíte, budú zadržané.” (Jn 20, 22-23) 
Cez cirkev vo sviatosti zmierenia prijímame odpustenie hriechov a
sami sme pozvaní k odpúšťaniu druhým. Takto milostivý  rok
prináša okrem množstva duchovného dobra aj množstvo telesných
dobier pre blaho veriacich.

Napĺňajú sa znova slová proroka Izaiáša, ktoré Ježiš prečítal v Nazaretskej synagóge: „Duch Pána je nado mnou, lebo
ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú
vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4, 18 – 19;) 

Na podklade týchto udalostí, vnímame ako veľký dar, že v tomto roku budeme aj v našej farnosti sláviť Jubilejný
milostivý rok, ktorý oficiálne začneme v nedeľu 20. februára 2022, v predvečer 25. výročia vyhlásenia Košického
apoštolského exarchátu. Veríme, že tento milostivý čas bude pre všetkých nás mimoriadnou príležitosťou k rozdávaniu
lásky a milosrdenstva. 



Tri otázky pre našich kňazov
 

Odpovedajú: o. Vladimír Varga (VV) / o. Michal Vasiľ (MV) / o. Ján Fedorišin (JF)

JF: Rok 2021 bol pre mňa mimoriadny
vo viacerých ohľadoch, avšak jedno
slovo, ktoré by ho mohlo
charakterizovať je slovo „zmena”. V
osobnej rovine som na jednej strane
odchádzal z farnosti, kde som prežil
prvých 6 rokov svojho kňazstva.
Zároveň som prichádzal do nového
prostredia farnosti a ako kňaz som to
prežíval prvýkrát. Vďaka vrúcnemu
prijatiu to ale bola dobrá zmena. Čo sa
týka celospoločenskej roviny, tak
mimoriadny bol pre mňa návštevou Sv.
Otca na Slovensku. Touto návštevou
sme, ako spoločnosť, boli akoby
vytrhnutí z riešenia našich
každodenných pandemických opatrení
a mohli sa nadýchnuť čerstvosti nádeje
zmeny, ktorú do našej spoločnosti, ale
aj do Cirkvi priniesol rímsky pútnik.

 1/ Čím bol pre vás mimoriadny rok 2021?
VV: Hneď na prvé zamyslenie bol pre mňa rok 2021 výnimočný z viacerých hľadísk:  Výnimočne ťažké bolo obdobie 110
dní bez verejných bohoslužieb. Historicky výnimočné bolo poverenie vladyku Cyrila Vasiľa viesť našu eparchiu a
ukončenie činnosti sídelného eparchu vladyku Milana Chautura. Výnimočná pre mňa bola historická návšteva pápeža
Františka na Slovenku a osobná účasť na stretnutí s kňazmi v Dóme sv. Martina v Bratislave. Výnimočné bolo pre mňa
požehnanie pápeža Františka našej farnosti, keď cez ňu prechádzal. Výnimočná a veľmi milá bola pre mňa farská a
rodinná oslava životného jubilea. No a určite veľmi výnimočná je aj pre mňa synoda, ktorú sme v cirkvi začali a v ktorej
som prijal ponuku výnimočného miesta zodpovedného za oblasť kňazov v pastorácii. Rok 2021 bol pre mňa výnimočný!
MV: Rok 2021 bol pre mňa na jednej strane radostným, že som sa zotavil po ťažkej chorobe, ale začal mimoriadne
smutne, keď sme sa ako silvestrovský vtip dozvedeli, že znovu budeme slúžiť bez veriacich. Takto sme prežili už druhé
sviatky Paschy, čo pri radosti zo Vzkriesenia nás iste všetkých ťažilo. Tešil som sa aspoň možnosti individuálnej
pastorácie, ktorá pre neočkovaných je jediným možným spôsobom sviatostného života aj dnes. Veľmi ma potešilo (keď to
bolo možné) okrem liturgického slávenia, aj stretnutie našej farnosti pri guľáši.

2/ Čo vás znepokojilo v roku 2021?
VV: Najviac ma znepokojila jediná skutočnosť: Celospoločenský trend rozdeľovania ľudí, ktorý zasiahol aj našu farnosť. 
MV: Znepokojilo ma, že časté liturgické obmedzenia vyvolali u niektorých veriacich „opomínanie“ liturgických slávení, aj
keď boli z epidemiologického hľadiska možné.
JF: Znepokojili ma dve veci. Jednou z nich je vzrastajúci pocit z rozdelenia v našich medziľudských vzťahoch v ich
najprirodzenejších formách, ako sú rodina, spoločnosť a dokonca aj Cirkev. Vnímam akúsi neschopnosť vzájomného
porozumenia, odpustenia, či rešpektovania iného názoru, určitú ťažkosť mať rád toho druhého, jednoducho kríza
vzťahov. Druhou vecou je mentalita porážky. Akoby obdobie, ktoré na nás doľahlo, nás ako ľudí, zrazilo skutočne na
kolená. Vytratila sa nádej, stratili sme chuť žiť a veriť, chuť rásť ako ľudstvo, hoc aj skrze ťažkosť doby. A toto celé nás
uzatvorilo akoby nielen pred ostatnými, ale aj uzatvorilo pred tajomstvom Boha v našom živote. 

3/ Čo očakávate od začatej Synody o synodialite?
VV: V osobnom postoji očakávam, že sa aj vďaka synode ešte viac naučím počúvať názory druhých a nesúdiť ich pre iný
názor a rozdielnosť. A že budem menej kritizujúci. Na farskej úrovni očakávam ešte väčšie vzájomné priblíženie komunity
veriacich a nájdenie zmyslu existencie farského spoločenstva a miesta v ňom.
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Možno sa teraz pýtate: „Farnosť v mobile?" Áno, naša farnosť

bude už aj vo vašom mobile – skrze novú farskú aplikáciu! K

jej vytvoreniu nás inšpirovala a zároveň hnala túžba, byť vám

– našim veriacim, opäť o čosi bližšie. Aby vám farnosť bola

bližšie. Samozrejme, farnosť samotná sa nám do mobilu

nezmestí, tú máme mať v srdci. Avšak to, čo nám ponúkne

vlastná farská aplikácie je v podstate rýchlejší spôsob, ako sa

dozvedieť o živote farnosti a ľahšie sa doň aktívne zapojiť.

A čo konkrétne nám aplikácia ponúkne? 

Farská aplikácia
"Život farnosti bližšie k vám"

V prvom rade zjednoduší spôsob, akým sa budete môcť dostať rýchlejšie ku kontaktom na našich kňazov,

úradným hodinám, liturgickému programu a farským oznamom. V aplikácii tiež nájdete všetky potrebné

informácie o príprave a písomných záležitostiach k daným sviatostiam, teda krstu dieťaťa, k uzavretiu sobáša

a pod. Aktuality z diania vo farnosti budete mať na dosah ruky skrze push notifikácie, ktoré Vás budú

informovať o najnovšom dianí vo farnosti. Zároveň tam nájdete rôzne modlitby, biblické zamyslenia,

katechézy a tiež každý deň vás inšpiruje, či povzbudí, krátky citát zo Svätého písma. Postupom času sa bude

samozrejme ponuka farskej aplikácie rozširovať a budú pribúdať nové zaujímavé funkcie, ktorých cieľ bude

stále jeden a ten istý – aby vám farnosť bola bližšie. Teda neváhajte si ju stiahnuť ... už čoskoro.

MV: Väčšiu komunikáciu s veriacimi, obnovenie

aktivít pre vytváranie spoločenstva a duchovných

aktivít.

JF: Poviem pravdu, očakávam veľmi veľa. Očakávam a

mám nádej, že synoda o synodalite nás v Cirkvi naučí

tak potrebnému vzájomnému načúvaniu a zdieľaniu

sŕdc. Že nás privedie na cestu premeny našich

cirkevných spoločenstiev na miesta živej viery, kde

budeme skutočne jedni pre druhých bratia a sestry.

Že zmení našu mentalitu tak, aby sme si v Cirkvi

uvedomili, že každý veriaci, či je to laik alebo kňaz,

každý má vlastnú zodpovednosť za rast a život svojej

farnosti, či spoločenstva. A zároveň nám dá silu a

odvahu odhaliť a pomenovať aj naše limity,

znepokojenia či bolesti, aby sa zas a znova vo

všetkom ukázala Božia sila.
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Synoda – slovo, ktoré sme v živote nepočuli dokopy toľkokrát, ako za posledné 2-3 mesiace. Paradoxne už tento
samotný fakt, svedčí o tom, že tento pojem nie je len pojmom pre samotných teológov a predstaviteľov cirkvi, ale
každého pokrsteného, viac - či menej veriaceho laika. 
Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov 1, ktoré sa koná na
tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia.
Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitieb a rozlišovania, sa
započal 9. a 10. októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Synoda, ktorá sa zakončí zasadnutím
biskupov v októbri 2023, teda neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej
trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej.

Ako je to so synodou

Ide teda o pozvanie
osobnej angažovanosti
každého veriaceho na
tomto procese. Svätý
Otec chce, aby
neodpovedal len biskup
a kňaz, ale každý
veriaci, aby ovocím
bola naša schopnosť
nachádzať odpovede a
hlbšie prežívať
autentickú a živú vieru.
Cieľom synodálneho
procesu je zapojenie
všetkých pokrstených
katolíkov do spoločnej
reflexie a modlitby, 

ktorých ovocím bude
vyjadrenie názorov i
podnetov pre rozvoj
Cirkvi. To všetko na
základe otvorenosti pre
postrehy jednotlivých
členov Cirkvi i celých
spoločenstiev a
vnuknutí Svätého
Ducha.
Aktuálne prebiehajúca
synoda v našej Košickej
eparchii je v štádiu
vzájomnej komunikácie
jednotlivých oblastí
života našej miestnej
cirkvi. 

Hlavným koordinátorom synodálneho procesu našej eparchie je o. Michal
Hospodár, ktorý si vybral synodálny tím osôb za jednotlivé oblasti. Zodpovedným
za oblasť kňazov v pastorácii je o. Vladimír Varga, takže je dosť pravdepodobné, že
vo fáze farskej úrovne budeme mať informácie o činnosti, ako sa hovorí „z prvej
ruky“. 
Základom hľadania odpovedí na otázku: „Ako kráčať ďalej?“ je dôležitá kvalitná
reflexia s odpoveďou na inú otázku: „V akom bode spoločného kráčania sa
nachádza dnes naša farnosť?“ K definícii týchto odpovedí sa nemôžeme dopracovať
bez vašich názorov a postrehov. Preto medzi prvými krokmi synodálneho procesu v
našej farnosti bola anonymná anketa „Ja a farnosť“. Výstup z tejto ankety je
odrazovým mostíkom k ďalšej, už osobnejšej komunikácii na synodálne témy. 
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Konkrétnym výstupom synody v našej farnosti môže byť
aj tzv. Pastoračná rada, ktorá bude konkrétnym
prínosom pri pastoračnom procese našej farnosti. Tá by
mala byť priamo komunikačne prepojená s Pastoračnou
radou našej eparchie. 
V tejto chvíli je tu vždy aktuálna a potrebná modlitba k
Svätému Duchu za svetlo na tejto náročnej, ale veľmi
významnej ceste. 



V marci 2021 pápež František ohlásil Rok rodiny

Amoris Leatitie, ktorý vyvrcholí Svetovým

stretnutím rodín v júni 2021 v Ríme a v miestnych

cirkvách. Pri tejto príležitosti Roka rodiny, sú

každý mesiac zverejnené krátke videa s témou pre

obnovu rodinného života, v ktorom sa vždy

prihovára jedinečným spôsobom práve pápež

František a vždy jeden manželský pár s rodinou z

rôznych kútov sveta.

Práve tieto udalosti sa stali podnetom pre

stretnutia rodín v našej farnosti. Väčšinou

prebiehali online formou, avšak v letných

mesiacoch sme sa mohli stretnúť aj v našej kaplnke.

Tieto stretnutia sú vždy otvorené pre všetkých,

nakoľko každý z nás žije v rodine.

Sledujte oznamy, alebo farský web, kde sa dozviete

o ďalších nedeľných stretnutiach.

O stretnutiach rodín

Národný týždeň manželstva
V dňoch 14. – 20. februára 2022 sa uskutoční Národný týždeň

manželstva (NTM). NTM je týždenná iniciatíva na podporu

manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína –

obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu

hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si

môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je

samozrejmosťou, ale vzťahom, ktorý by sme mali rozvíjať. 

Hlavnou témou tohto stretnutia bude „Manželský trojuholník?"

Slovné spojenie „manželský trojuholník" sa najčastejšie spája s

tým, keď sa do vzťahu pripletie tretia osoba... Je zrejmé, že

takýto trojuholník manželskému spolužitiu nepomáha. Existujú

však aj trojuholníky, ktoré môžu byť pre manželstvo prospešné

a obohacujúce a NTM 2022 smeruje pohľad práve na ne. Bližšie

informácie a návody na spestrenie manželského týždňa nájdete

na www.ntm.sk.

V našej farnosti pripravujeme niekoľko aktivít na posilnenie

vzájomného manželského života. Bude to spoločná modlitba

Akatistu požehnania rodín (13. 2.), Online stretnutie manželov

našej farnosti (20. 2.) a v spolupráci s Bistrom Blanc už tradičná

manželská večera pre dvoch za cenu jednej v dňoch 15. – 17. 2.

O prípadných ďalších aktivitách, prípadných zmenách, vás

budeme včas informovať.
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Bolo to v auguste minulého roku, keď sme sa po príchode o. Janka do našej farnosti stretli traja kňazi zodpovední za
pastoráciu našej farnosti, aby sme spoločne rozmýšľali nad tým, čo viac ponúknuť tým veriacim našej farnosti, ktorí by
chceli okrem tradičného liturgického života vstúpiť aj do osobnejších vzťahov s Ježišom Kristom a spoluveriacimi. Po
dlhšom vymenovaní mnohých aktivít, ktoré sú už zabehnuté v živote iných farností, sme dospeli k poznaniu, že
najlepším spôsobom, ako sa pre niečo rozhodnúť, je opýtať sa priamo vás. Dnes sa zdá, že toto bola prvá myšlienka a
rozhodnutie pre prípravu farskej ankety „Ja a farnosť“. Do spomínanej ankety sme zahrnuli spolu 25 otázok rozdelených
do štyroch oblastí: Základné informácie, Môj vzťah k viere, Môj vzťah k Cirkvi, Ja a farnosť. Tejto anonymnej ankety sa
zúčastnilo celkovo 96 respondentov starších ako 15 rokov, čo je podľa nášho názoru okolo 50 – 70% z aktuálne
praktizujúcich veriacich.
Anketa prebehla veľmi kultivovane, so vzájomným rešpektom a úctou. Toto je veľká pridaná hodnota tohto prieskumu.
Naša veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí si dali tú námahu a pomohli nám viac pochopiť vaše postoje, postrehy a
očakávania. To bolo a je cieľom tejto ankety. 
Samotnú anketu sme spustili dňa 17. októbra, kedy v našej eparchii i v našej farnosti začal samotný proces Synody o
synodialite „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a poslanie“. Tak sa stáva samotná anketa nástrojom
vzájomného priblíženia a spoločného kráčania, čo je hlavným mottom synody. 
V nasledujúcich riadkoch vám chceme ponúknuť akýsi základný výstup z tejto ankety, ktorý nám môže, aj vďaka vám,
významne pomôcť pri ďalšom smerovaní našej farnosti.

Podľa základných informácií sa na ankete najviac podieľala stredná generácia vo veku 31 – 50 rokov (65,3 %) a generácia
seniorov nad 60 rokov (16,3 %). Najmenej sa na ankete podieľala mladá generácia vo veku 15 – 25 rokov (6,2 %). V
rodovom zastúpení to bolo 2/3 žien (64,6 %) a 1/3 mužov (35,4 %). Väčšinou to boli pracujúci, gréckokatolíci a veriaci
našej farnosti.
V informáciách o vzťahu k viere najviac odpovedí napovedalo, že „Vďaka nej mám radosť zo života“ (74,7 %) a že
„Momentálne prežívam ťažšie obdobie“ (15,8 %). Pri budovaní osobnej viery vám najviac pomáha modlitba, liturgia,
rodina a spoločenstvo. 50 % opýtaných uviedlo, že počas pandémie si začalo klásť hlbšie otázky o živote a 26 % uviedlo,
že sa ich viera prehĺbila, pretože museli čeliť ťažkostiam. 
Pri otázke naplnenia potreby pre lepší duchovný rast, tretina opýtaných nevedela zadefinovať čo preto potrebujú. Tak sa
najvýraznejšou potrebou lepšieho duchovného rastu stali: viac času, živé spoločenstvo a potreba duchovného
sprevádzania. 
Na otázku možnosti absolvovania nejakého kurzu na posilnenie viery, vyše 60 % opýtaných odpovedalo áno, alebo
možno áno. Čo sa týka samotných tém na prehĺbenie viery, záujem bol viac-menej o všetky ponúknuté, ale najviac o
témy: „Ako sa modliť?“, „Hlbšie poznávanie byzantského obradu“ a o „Vzťahy – rodina, manželstvo, farnosť“.
Vo vašich odpovediach na otázku: „Myslíš si, že kresťanstvo by mohlo niečo ponúknuť aj dnešnému človeku? Ako by
malo kresťanstvo vyzerať, aby bolo príťažlivé aj pre ľudí mimo chrámu?“, sme našli mnoho inšpiratívnych odpovedí. 
Od našej farnosti najviac očakávate: „Aby sa za vás modlila“ (59,4 %), „Aby sa otvorila iným“ (59,4 %) a „Aby vás naučila
viere“ (46,9 %). Našu farnosť najviac potrebujete: „Na modlitbu“ (77,1 %) a „Na vytvorenie bližších priateľstiev a
stretávanie sa v rámci gréckokatolíkov na sídlisku“ (62,5 %). V našej farnosti sa cíti 72,6 % odpovedajúcich veriacich
prijatých, 24,2 % skôr neutrálne a 3,2 % neprijatých. 
V téme mimoliturgických stretnutí prevyšuje dopyt najmä po modlitbe, rozhovoroch, budovaní vzťahov, čítaní sv. písma
a hľadaní odpovedí na problematické otázky. Zaujímavosťou je, že 40 z 96 veriacich prejavilo v ankete svoj záujem byť aj
v menšej skupine farníkov (6 – 10 osôb), s ktorou by sa pravidelne stretávali v modlitbe, pri katechéze, zdieľaní a
konkrétnych skutkoch pomoci druhým. 
Čo sa týka záujmu o konkrétne pastoračné aktivity v našej farnosti, najväčší záujem ste prejavili o nám už známe
Stretnutia pri káve, Čas a priestor pre osobný rozhovor s kňazom, Športové aktivity, turnaje a turistiku, Farskú púť a iné.
V predposlednej otázke ste mnohí uviedli, čím by ste chceli byť prospešní pre našu farskú rodinu. No a v poslednej
„pripomienkovej“ otázke sme dostali mnoho vyjadrení vašej vďaky a inšpiratívnych podnetov k skvalitneniu liturgického
života aj medziľudských vzťahov. Týmto podnetom i vašim ponukám k osobnej službe sa budeme určite ďalej konkrétne
venovať v nasledujúcom vydaní tohto občasníka. Na záver, vám úprimne ďakujeme, že nám pomáhate kráčať spolu! 

Čo priniesla farská anketa "Ja a farnosť"
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Sčítanie ľudu 2021
V týchto dňoch boli zverejnené výsledky sčítania

obyvateľov. Samozrejme, so záujmom sme očakávali

aj počty veriacich. Nie je tajomstvom, že v dobe

silnej sekularizácie (zosvetšťovania) sme mnohí

očakávali pokles počtu veriacich. O to väčším

prekvapením boli reálne čísla najmä pre našu

Gréckokatolícku cirkev. 

V súčasnej dobe aj cirkev (vďaka pápežovi

Františkovi a prebiehajúcej synode) nanovo

objavuje svoje evanjelizačné poslanie. Ak sa jej ho

podarí nájsť, najmä na miestnej úrovni eparchie a

farnosti, počet veriacich by mal zákonite rásť. Ak

tomu tak nie je, pravdepodobne nie je úplne

evanjelizačná. 

Vidno to aj na príklade našej farnosti. Aktuálne aj s

filiálkami sa prihlásilo ku gréckokatolíckemu

vierovyznaniu 2 442 veriacich. Ako sme už vyššie

písali, je to milé prekvapenie. O to úprimnejšie znie

aj naše poďakovanie všetkým vám, ktorí ste sa

prihlásili k našej Gréckokatolíckej cirkvi. Veľmi si

to vážime a berieme to ako výzvu k ďalšej

vzájomnej spolupráci pri budovaní farského

spoločenstva.

Na druhej strane, reálne vnímame, že z tohto

celkového počtu je to len cca 10 % tých, ktorí aj

reálne navštevujú nedeľné bohoslužby. Je tu veľká

väčšina tých, ktorí sa k našej cirkvi hlásia, ale cestu

k životu našej farnosti ešte len hľadajú. A to je

príležitosť a výzva pre každého z nás, urobiť život s

Kristom a život vo farskej rodine príťažlivým pre

všetkých, bez rozdielu. Zdá sa to niekedy náročná

výzva, ale práve kráčanie spolu je riešením aj tejto

evanjelizačnej výzvy.

Zaujímavým, i keď nie prekvapivým trendom je, že

naše sídliskové farnosti mierne počtom veriacich

stratili a naproti tomu prímestské satelity získali

niekde až cca 100 % nárast. Taktiež aj celkový

počet obyvateľov na sídlisku Nad jazerom klesol o 3

016 obyvateľov (25 702 / 22 686).
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Aktuálne o farnosti
Základom každého vzťahu je vzájomná komunikácia a informovanosť. Počas
pandémie sa rozšírila najmä elektronická komunikácia a informovanosť aj v
našej farnosti. Každú sobotu všetkým členom našej farnosti, ktorí o to prejavili
záujem posielame emailom aktuálne informácie o dianí v našej farnosti a o
liturgickom programe na nasledujúci týždeň. Ak máte aj vy záujem o
sprostredkovanie vždy aktuálnych informácii o farnosti, napíšte nám krátky
email z vašej adresy na adresu farnost.nadjazerom@grkatke.sk. Aktuálne
informácie o živote vo farnosti nájdete aj na sociálnej sieti Facebook v
súkromnej skupine Veriaci gkc. farnosti KE - Nad jazerom. 

Pre vlastnú potrebu, vydala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach - Nad jazerom
V počte 100 ks, vytlačila tlačiareň BEKI design s.r.o.

Spoluautori: o. Vladimír Varga, o. Michal Vasiľ, o. Ján Fedorišin
Jazyková úprava: Bohuznáma 

Fotografie: Samuel Slota, Róbert Klik, Martin Antuš,  Marta Príhodová, Ján Kocurek, Milan Pilipovič, Vladimír Varga
 

Web: www.pokrov.sk  /  Email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk  /  Online: twitch.tv/pokrov1997
 

Podporiť našu farnosť môžete modlitbou, alebo aj milodarom na č. účtu: IBAN SK29 0900 0000 0000 8212 8023




