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FARSKÝ LIST 

* V nedeľu 18. júna v Jenkovciach oslá-
vime 9. výročie posviacky chrámu. Slá-
venie začneme sv. omšou o 11:00 hod. 
Po sv. omši bude náš Deň radosti pokra-
čovať spevom chvál, ktorý bude viesť 
evanjelizačná skupina F6. Potom bude 
program pokračovať na farskom dvore, 
kde bude posedenie pri guľáši. Po občer-
stvení budú pripravené súťaže, hry, ská-
kací hrad pre deti i spoločenský program. 
Na Deň radosti pozývame všetkých na-
šich veriacich nielen z Jenkoviec, ale aj z 
filiálok, deti, mladých, rodičov i starších. 
Tešíme sa na každého z vás. Aj pri tejto 
príležitosti bude priestor neformálne sa 
rozlúčiť s o. Michalom, ktorý po dvoch 
rokoch svojej kňazskej služby odchádza 
z našej farnosti. 

* Pozývame Vás na eucharistickú ado-
ráciu po sv. omši v utorok 27. júna v 
Husáku. Adorácia je spojená s individu-
álnym požehnaním. 

* V piatok 23. júna je slávnosť Najsvä-
tejšieho srdca Ježišovho. Na konci sv. 
omše bude odprosujúca pobožnosť. Ve-
riaci, ktorý sa zúčastní na verejnom reci-
tovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpí-
sanej na slávnosť Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. 

* V nedeľu 25. júna vás pozývame na 
odpustovú slávnosť Najsvätejšieho 
srdca Ježišovho do Sejkova o 11:00 
hod. Kazateľom bude o. Matúš Reiner, 
vicerektor Domčeka Anky Kolesárovej. 

* V pondelok 26. júna pozývame deti a 
mládež na ďakovnú sv. omšu v Jen-
kovciach o 18:00 hod., pri ktorej bude-
me spoločne ďakovať Pánu Bohu za 
končiaci sa školský rok. Po sv. omši bu-
de pokračovať program na farskom dvo-
re. 

Farské oznamy * Vo štvrtok 29. júna je prikázaný svia-
tok sv. Petra a Pavla, apoštolov. 

* V nedeľu 2. júla je odpustová sláv-
nosť Návštevy Panny Márie o 11:00 
hod. v Nižnom Nemeckom. Všetkých 
srdečne pozývame. 

* V nedeľu 2. júla je „Zbierka na dob-
ročinné diela Svätého Otca“. Pán Boh 
zaplať za vaše milodary. 

* Mladých našej farnosti pozývame na 
mládežnícku štvordňovku v Ždiari v 
dňoch 10.-14. júla. Hláste sa u kňazov. 

* Ponúkame Vám možnosť objednať si 
jediný katolícky časopis Rebrík. Určený 
je pre deti od 6 do 10 rokov. Celoročné 
predplatné za 10 čísel je 13,50 € vrátane 
príloh a darčekov. Záujemcovia hláste sa 
u kňazov farnosti. 

* Od 18. do 23. júla sa v Námestove ko-
ná 27. ročník hudobného festivalu Ve-
rím Pane. Program festivalu pozostáva z 
duchovného programu, koncertov gospe-
lových kapiel a spevokolov na námestov-
skom amfiteátri, klubových koncertov a 
divadelných predstavení v Dome kultúry. 
Neodmysliteľnou súčasťou programu sú 
tvorivé dielne najmä z oblasti divadelné-
ho, tanečného, hudobného, výtvarného 
umenia ale aj nových médií. Odporúča-
me mladým, ktorí žijú svoju vieru dobro-
družne. Tešiť sa môžete na skupiny: Kri-
žiaci, F6, Kerygma, Poetica Musica, Cre-
do, Metelica Heartbeat a mnohé iné ďal-
šie. www.verimpane.sk  

* Pešia púť Vranov nad Topľou - 
Częstochowa, od 1. do 15. augusta 2017. 
Púť orgranizujú otcovia pavlíni z Vrano-
va. Bližšie informácie k púti nájdete na 
www.bazilikavranov.sk Odporúčame 
mladým, ale aj starším, ktorí sa chcú du-
chovne nadýchnuť a občerstviť.  

 

S akými pocitmi odchádzate z našej 
farnosti do novej farnosti v Košiciach? 

Je čas rozlúčiť sa, ale spomienky ostanú. 
Možno tie dva roky ubehli veľmi rýchlo, 
ale verím, že tu niečo po mne ostalo. Je 
čas povedať všetkým za všetko Pán Boh 
zaplať. Vďaka o. Mariánovi, najbližším 
spolupracovníkom, kostolníkom, kuráto-
rom, kantorom i všetkým, ktorí ste po-
mohli, keď to bolo nutné alebo keď som 
sa na vás obrátil s prosbou o pomoc. 

Aký je váš vzťah k farnosti Jenkovce 
po dvoch rokoch? 

Rodina – to je ten správny názov pre to, 
čo som tu zažil. Spomeňme si na Ježišo-
ve slová: „Bol som hladný a dali ste mi 
jesť. Bol som smädný a dali ste mi piť. 
Bol som pocestný a pritúlili ste ma...“ 
Myslím, že tieto slová sa tu každý deň 
napĺňali. Je to úžasný pocit vedieť, že sa 
máte na koho obrátiť v núdzi. Ďakujem 
vám za priateľstvá. Také priateľstvá ne-
rozdelí ani vzdialenosť ani čas. Nikdy 
som neuvažoval o tejto farnosti ako o 
„nejakej“ farnosti. Vždy to bola „moja“ 
farnosť. Keby som mal určovať veľkosť 
farnosti podľa toho, koľko ľudí z nej si 
nosím v srdci, tak Jenkovce sú pre mňa 
jednoznačne megafarnosť.  

Z čoho sa v našej farnosti tešíte? 

Z každej maličkosti, v ktorej vidieť dob-
rotu ľudského srdca. Keď som cítil, že 
ľudia sú vnímaví na moje slovo. Keď sa 

Je čas... 

niekto 
prišiel 
poďako-
vať za 
povzbu-
denie. 
Keď som 
v kostole 
zbadal 
ľudí, 
o ktorých 
som ve-
del, že 
do kosto-
la necho-
dia. Keď 
ma niekto vyhľadal, aby som ho vyspo-
vedal a poradil. Keď som pri spovedaní 
cítil, že sa niekomu po dlhom čase uľavi-
lo na duši. Keď sme sa na stretnutiach 
srdečne porozprávali aj zasmiali. Keď 
vznikali nové priateľstvá... Je toho ne-
úrekom. 

Čo by ste na záver chceli povedať ve-
riacim našej farnosti? 

Chcem na záver poprosiť o prepáčenie, 
ak som vás pohoršil, či nejako ublížil. 
Ani ja nie som dokonalý, mám svoje 
chyby, nedostatky, svoje city i povahu. 
Chcem vám na záver popriať, aby ste 
ďalej formovali svoju vieru a rástli v 
milosti Boha. Všetkých si vás vážim, 
ostávate v mojom srdci. Novému kaplá-
novi prajem veľa síl a Božej prítomnosti 
do jeho služby v tejto farnosti. 

Dvojtýždenník 19. jún - 2. júl 2017 
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 Liturgický program 19. - 25. jún 

11. týždeň v Cezročnom období v roku A 

   

19.6.2017 Pondelok: Féria 

Bežovce: 18:00  Z rod. Buxarovej a Macikovej                           Za účasti detí a mladých          

Jenkovce: 19:00  ZBP pre rod. Tutkovú                                                            Za účasti detí         

N. Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

                

20.6.2017 Utorok Féria 

Husák: 18:00  ZBP pre Jaroslava Kratku „70“                         Za účasti detí a mladých 

Nižné Nemecké: 19:00  Michal /Zahorčák/                                               Za účasti detí a mladých 

                

21.6.2017 Streda Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 

Sejkov: 18:00  Dominik /Olej/           Spoveď od 17.00            Za účasti detí a mladých 

Krčava: 19:00  Anna a Juraj /Žeňuchoví/                                   Za účasti detí a mladých 

         

22.6.2017 Štvrtok Vigília NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO 

Nižné Nemecké: 18:00  Štefan a Mária /Fedoroví/                         

Husák: 19:15  Michal /Zahorčák/                                                                         

                

23.6.2017 Piatok Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO 

Bežovce: 18:00  Juraj /Papp/                

Krčava: 18:00  Anna /Žeňuchová/ 

Jenkovce: 19:15  Marek /Štovčík/      

Sejkov: 19:15  Mária /Jenčíková/ 

                

24.6.2017 Sobota Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa 

     

25.6.2017 Nedeľa DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A 

Husák: 8:00   ZBP pre Veroniku a Alžbetu 

Nižné Nemecké: 8:00  ZBP pre Michala a Luciu Kobanových 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Jána a Lukáša Gajdošových 

Krčava: 9:30  ZBP pre Borisa a Juraja 

Bežovce: 9:30  ZBP pre Gabriela Kráľa 

Sejkov: 11:00  Za veriacich Sejkova a ich hostí                                Odpustová slávnosť 

 
26. jún - 2. júl Liturgický program 

12. týždeň v Cezročnom období v roku A 

   

26.6.2017 Pondelok Féria 

Bežovce: 18:00  Anna /Fedorová, 1. výr./                                       Za účasti detí a mladých 

Jenkovce: 18:00  Z rod. Korlathovej a Pribékovej                                               Za účasti detí 

N. Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

                

27.6.2017 Utorok Spomienka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa 

Husák: 18:00  Ján, Anna a Ján /Sabovčikoví/    Za účasti detí a mladých + adorácia 

Nižné Nemecké: 19:00  Anna, Juraj, Michal /Kornucoví/   Spoveď od 18:00   Za účasti detí a ml. 

                

28.6.2017 Streda Vigília SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 

Sejkov: 18:00  Ladislav, František, Tibor /Matejoví/           Za účasti detí a mladých 

Krčava: 19:00  ZBP pre Vieru, Jána, Richarda a Vieru        Za účasti detí a mladých 

                

29.6.2017 Štvrtok Slávnosť SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 

Nižné Nemecké: 18:00  ZBP pre Petra, Zuzanu a Petra                                            

Bežovce: 18:00  ZBP pre Annu Kuchnovú 

Husák: 19:15  ZBP pre Viktora a Jozefa 

Jenkovce: 19:15  ZBP pre Petra a Pavla Šestakových 

                

30.6.2017 Piatok Spomienka Prvých svätých mučeníkov v Ríme 

Bežovce: 18:00  Mária /Jenčíková/                    

Jenkovce: 19:00  Anna /Ortutaiová/                                           Za účasti mladých                                                                        

                

1.7.2017 Sobota Spomienka Panny Márie v sobotu 

Jenkovce: 8:00  Ján /Raďaš/                                                          Sv. omša s večeradlom 

16:00  ZBP pre Matúša a Nikolu                                           Sobášna sv. omša Nižné Nemecké:  

Krčava: 18:00  ZBP pre Máriu Mihalčikovú           Sv. omša s platnosťou za nedeľu 

     

2.7.2017 Nedeľa TRINÁSTA NEDEĽAV CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Petra Kráľa 

Sejkov: 8:00   ZBP pre Martina Pastyrika „50“ 

Husák:   9:30  ZBP pre Valériu Roškovú 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Máriu 

Nižné Nemecké: 11:00  Za veriacich Nižného Nemeckého a ich hostí    Odpustová slávnosť 

Krčava: 11:00  Gr. kat. odpust sv. Petra a Pavla 


