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FARSKÝ LIST 

* Každý, kto si dnes na Nedeľu Božieho 
milosrdenstva pri verejnom vystavení 
obrazu uctí tento obraz a pomodlí sa Ot-
če náš a Verím v Boha, pridá nábožný 
vzdych k Božiemu milosrdenstvu a splní 
podmienky na získanie úplných odpus-
tkov, môže získať úplne odpustky pre 
seba alebo pre duše v očistci. Pozývame 
vás na pobožnosť k Božiemu milosr-
denstvu spojenú s korunkou k Božiemu 
milosrdenstvu, dnes 8. apríla o 15.00 
hod. vo farskom kostole v Jenkovciach.   

* Na nedeľu Dobrého Pastiera, 22. apríla 
je zbierka na kňazský seminár v Koši-
ciach. Ďakujeme za Vaše milodary.  

* Na nedeľu Dobrého Pastiera nás bo-
hoslovci Kňazského seminára v Koši-
ciach pozývajú na Deň otvorených dve-
rí v kňazskom seminári, kde bude pri-
pravený duchovný i kultúrno-
spoločenský program. Počas tohto dňa 
dáva seminár možnosť širokej verejnosti 
nahliadnuť do svojich priestorov a oboz-
námia nás s denným režimom a životom 
bohoslovcov.  

* Pozývame vás na slávenie diecéznej 
fatimskej soboty s otcom arcibiskupom 
Bernardom Boberom v Obišovciach 5. 
mája 2018. Túto fatimskú sobotu má na 
starosti sobranský dekanát. Záujemcovia 
hláste sa v sakristii.  

* Tohtoročná arcidiecézna púť detí do 
Obišoviec bude 12. mája (sobota).   
Prešlo už 160 rokov ako sa Panna Mária 
zjavila Bernardete. Chceme s deťmi a 
mladými našej farnosti putovať a modliť 
sa za pokoj. Je zabezpečený čaj, obed a 
zaujímavý pútnicky program. Záujemco-
via hláste sa u našich kňazov do 29. aprí-
la 2018. Príspevok na cestu sú 2 €.  

* 1. mája (utorok) vás pozývame na far-

Farské oznamy skú púť do Užhorodu. Navštívime gréc-
kokatolícku katedrálu a hrob blahoslave-
ného biskupa Theodora Romžu, farský 
rímskokatolícky kostol sv. Juraja, rehoľ-
né sestry Congregatio Jezu a ich dom pre 
núdznych. Zastavíme sa aj v nákupnom 
centre. V cene 11 € je doprava, obed a 
zvyšný rozdiel je podpora pre rehoľné 
sestry. Záujemcovia hláste sa do 8. aprí-
la. Odhlásiť sa nie je možné, nájdite si za 
seba náhradu.  

* Aj tohto roku prosíme o Vaše 2 % z 
dane pre našu farnosť. Túto daň ste už 
zaplatili, ide len o to, že môžete rozhod-
núť o tom, komu z nej 2 % poukážete. 
Ak nikomu nedávate, ide to do štátneho 
rozpočtu. Ďakujeme vám, ak sa rozhod-
nete podporiť našu farnosť. Tlačivo je 
vzadu kostola. Prosím, doručte ho na far-
ský úrad do 25. apríla a my ho pošleme 
na daňový úrad.  

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Ľubomír Bučko, syn rodičov Antona a 
Anny rod. Tkáčovej, narodený v Micha-
lovciach a bývajúci v Bežovciach a Mgr. 
Jana Glovová, dcéra rodičov Jána a Má-
rie rod. Huďovej, narodená v Michalov-
ciach, bývajúca v Starom. 

Martin Kuchna syn rodičov Jaroslava a 
Heleny rod. Dodovej, narodený v Sob-
ranciach, bývajúci v Bežovciach a Jana 
Jakubčová dcéra Jozefa Kancíra a Viery 
Jakubčovej narodená v Starej Ľubovni, 
bývajúca v Bežovciach.  

Ján Seko syn rodičov Jána a Agáty rod. 
Zahorčákovej narodený v Michalovciach, 
bývajúci vo Vinnom a Jana Kuliková 
dcéra rodičov Jána a Márie rod. Pavlovej 
narodená v Sobranciach, bývajúca v Be-
žovciach. 

Sobášne ohlášky 

    Podľa priania Pána Ježiša sa má v prvú nede-
ľu po Veľkej noci sláviť sviatok Božieho milo-
srdenstva, čo poukazuje na úzke spojenie medzi 
veľkonočným tajomstvom vykúpenia a týmto 
sviatkom.  
    Liturgia tohto dňa sa sús-
treďuje predovšetkým na 
oslavu Boha v tajomstve jeho 
milosrdenstva. „Túžim, aby 
Sviatok Milosrdenstva bol 
úkrytom a útočišťom pre 
všetky duše, zvlášť pre úbo-
hých hriešnikov. V ten deň je 
otvorené vnútro môjho milo-
srdenstva. Vylievam celé 
more milostí na duše, ktoré 
sa priblížia k prameňu môjho 
milosrdenstva. Duša, ktorá 
pristúpi k svätej spovedi a 
svätému prijímaniu, dosiahne 
úplné odpustenie vín a tres-
tov. V tento deň sú otvorené 
všetky Božie pramene, cez 
ktoré plynú milosti. Nech sa 
nebojí priblížiť ku mne žiad-
na duša, hoci by jej hriechy 
boli ako šarlát" (Den. 699).  
    Najznámejšou formou úcty 
k Božiemu milosrdenstvu je 
modlitba korunky k Božiemu 
milosrdenstvu. Túto modlitbu nadiktoval Pán 
Ježiš Sestre Faustíne vo Vilniuse v roku 1935. 
V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a 
účinnosť tejto modlitby a odovzdal prisľúbenia, 
ktoré sú s ňou spojené. V tejto modlitbe obetu-
jeme Bohu Otcu telo a krv, dušu i božstvo Ježi-
ša Krista, spájame sa s jeho obetou na kríži za 
vykúpenie sveta. Keď obetujeme Bohu jeho 
najmilšieho Syna, odvolávame sa na najmocnej-
ší argument, pre ktorý môžeme byť vyslyšaní. 
Prosíme o milosrdenstvo s nami i celým sve-
tom. Slovo nami označuje toho, kto sa modlí 
korunku, ale aj tých, za ktorých sa túžime, alebo 
máme modliť. Výraz: celý svet – to sú všetci 

Božie milosrdenstvo 

ľudia žijúci na zemi, aj duše trpiace v očistci. 
Keď sa modlíme slovami tejto korunky, koná-
me skutok lásky k blížnemu, ktorý je nevyhnut-
ný na to, aby sme obdržali milosti. „Keď sa 
budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o 

čo ma budú prosiť” (Den. 
1541) a dodal: „Ak to... bude 
v zhode s mojou vôľou" (Den. 
1731).  
    Zvláštne prisľúbenia sa 
týkajú hodiny smrti: milosť 
šťastnej a pokojnej smrti. 
Môžu si ju vyprosiť nielen tí, 
ktorí sa sami s dôverou a vytr-
valo modlia túto korunku, ale 
aj zomierajúci, pri ktorých sa 
iní budú modliť jej slovami. 
„Kňazi," – povedal Ježiš, – 
„ju budú podávať hriešnikom 
ako poslednú záchranu. Hoci 
by bol hriešnik najzatvrdlivej-
ší, ak sa len raz pomodlí túto 
korunku, dosiahne milosti z 
môjho nekonečného milosr-
denstva" (Den. 687). Aspoň 
raz, ale v postoji zhodnom s 
obsahom modlitby, a predo-
všetkým s vierou, dôverou a v 
pokore, s úprimnou a hlbokou 
ľútosťou za hriechy. 

    Korunka k Božiemu Milosrdenstvu (má 5 
desiatkov) 
Na začiatku: Otče náš..., Zdravas’ Mária..., Ve-
rím v Boha...  
Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti 
telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho 
Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie 
našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát). 
Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umuče-
nie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom 
(10-krát). 
Na zakončenie: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svä-
tý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým 
svetom (3-krát). 
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 Liturgický program 9 - 15. apríl 

2. veľkonočný týždeň v roku B 

   

9.4.2018 Pondelok: ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ 

Bežovce: 17:00  Anna a Andrej Hrebeňároví                             Za účasti detí a mladých          

Jenkovce: 18:00  Ilona Števková                                                                      Za účasti detí         

N. Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

                

10.4.2018 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  Mária Tokárová                                                                                           

Nižné Nemecké: 18:00  Milan Sabol                                                         Za účasti detí a mladých 

                

11.4.2018 Streda SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČENÍKA 

Krčava: 17:00  Z rod. Hausovej a Kurucovej                            Za účasti detí a mladých 

Sejkov: 18:00  Anna a Juraj Papačoví                                        Za účasti detí a mladých 

         

12.4.2018 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00    Ružena Fedorová                

Husák: 18:00    ZBP  pre Michala Rošku                                Za účasti detí a mladých                             

                

13.4.2018 Piatok SV. MARTINA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA 

Bežovce: 17:00  ZBP pre Michala Jenčíka                                         

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Štefana a Magdalénu         Za účasti birmovancov a mladých 

                

14.4.2018 Sobota FÉRIA 

     

15.4.2018 Nedeľa TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA V ROKU B 

Husák: 8:00   ZBP pre  Martina Hlaváča s rod. 

Sejkov: 8:00  ZBP pre  Jána Kotlára „50“ 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Janu a Pavlu Telepkové 

Krčava: 9:30  ZBP pre rod. Hausovú 

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Emu Jeszejovú 

Bežovce: 11:00  ZBP pre Ľudovíta Hrebeňára 

16. - 22. apríl Liturgický program 

3. veľkonočný týždeň v roku B 

   

16.4.2018 Pondelok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Iveta                                                                 Za účasti detí a mladých 

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Janu Kalapošovú                                                Za účasti detí 

Nižné Nemecké 17:00  Gr. kat. liturgia 

                

17.4.2018 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00      

Nižné Nemecké: 18:00  Juraj a Anna Bercikoví                                   Za účasti detí a mladých 

                

18.4.2018 Streda FÉRIA 

Sejkov: 17:00  Jozef, Michal, Anna z rod. Ohradzanskej    Za účasti detí a mladých 

Krčava: 18:00  Alena Salaďaková                                           Za účasti detí a mladých 

                

19.4.2018 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  Katarína a Ján Bercikoví                                              

Husák: 18:00  Juraj, Anna a Margita                                   Za účasti detí a mladých 

                

20.4.2018 Piatok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Michal Baloga                                                           

Jenkovce: 18:00  Mária Verdžáková                         Za účasti birmovancov a mladých                                       

                

21.4.2017 Sobota SV. ANZELMA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

Sejkov:  18:00  ZBP pre rod. Pallaiovú  

     

22.4.2017 Nedeľa ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, N. DOBRÉHO PASTIERA  B 

Nižné Nemecké: 8:00  ZBP pre Mareka „30“ 

Bežovce: 8:00   ZBP pre Annu Bučkovú „75“ 

Jenkovce:   9:30  ZBP pre Annu Trubikovú „60“ 

Krčava: 9:30  ZBP pre Miriam a Ľuboša Lechmannových „25“vyr. sobáša 

Husák: 11:00  ZBP pre Mareka Baliho „1“ 

Sejkov: 11:00  Gr.kat. odpust 


