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FARSKÝ LIST 

* 15. augusta slávime prikázaný 
sviatok Nanebovzatia Panny Má-
rie. Každý kresťan katolík je povinný 
v ten deň zúčastniť sa celej sv. omše 
a zdržiavať sa telesných prác.  

* 16. augusta slávime sviatok patró-
na našej farnosti sv. Štefana Uhor-
ského. Srdečne pozývame všetkých 
veriacich našej farnosti osláviť nášho 
patróna na odpustovej slávnosti v ne-
deľu 20. augusta o 11.00 hod. Hlav-
ným celebrantom odpustovej slávnos-
ti vo farskom kostole v Jenkovciach 
bude Jozef Eliaš, kaplán v Jenkov-
ciach. 

* Vo štvrtok 17. augusta od 16.00 
hod. Vás pozývame na brigáda pri 
našom farskom kostole v Jenkov-
ciach. Chceme upraviť priestor okolo 
kostola (kosenie, strihanie) a tiež vy-
čistiť kostol vo vnútri (umývanie, 
zametanie). Vítaná je každá ženská i 
mužská pomoc. Vopred ďakujeme. 

* V piatok 18. augusta od 17.00 hod. 
vysluhujeme sviatosť zmierenia 
pred odpustovou slávnosťou. Nájdite 
si čas a pripravte aj svoje srdcia na 
nedeľné slávenie. 

* Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Štefan Kobulský, syn rodičov Jozefa 
a Márie rod. Sabovej, nar. v Micha-
lovciach, bývajúci v Starom a Lucia 
Hreňová, dcéra rodičov Juraja a Ma-
rianny rod. Posypankovej, nar. v Mi-
chalovciach, bývajúca v Bežovciach. 
Našich snúbencov odporúčame aj do 
vašich modlitieb. 

Farské oznamy * (pokračovanie zo str. 1) Tradične sa 
o mieste smrti Panny Márie zvykne 
hovoriť, že to bolo mesto Efez, kde 
pôsobil aj sv. Ján, apoštol, ktorému 
Kristus na kríži zveril svoju matku 
(Jn 19,25-27). Sv. Ján Damascénsky 
(P. G., I, 96) hovorí o tradícii jeruza-
lemskej cirkvi: 

„Sv. Juvenal, jeruzalemský biskup na 
chalcedónskom koncile (451) oznámil 
cisárovi Marciánovi a Pulcherii, ktorí 
si priali vlastniť telo Božej matky, že 
Mária zomrela v prítomnosti apošto-
lov; ale keď neskôr na žiadosť sv. To-
máša otvorili jej hrob, zistili, že je 
prázdny. Na základe toho apoštoli 
dospeli k presvedčeniu, že jej telo bo-
lo vzaté do neba.“ Iná tradícia zase 
spomína, že zomrela vo veku sedem-
desiatdva rokov bez bolesti. Niektorí 
pochybovali, že zomrela, keďže ne-
mala dedičný hriech, no na druhej 
strane ona sama podliehala násled-
kom dedičného hriechu – cítila bo-
lesť. A keďže aj Kristus zomrel, hoci 
aj on bol bez hriechu, niet dôvodu 
pochybovať o Máriinej smrti. Nane-
bovzatie Panny Márie má pre nás ve-
riacich veľký význam. Upevňuje nás 
v nádeji, že aj naše telá budú raz 
vzkriesené. Nebeská Matka nám vy-
prosuje mnoho milostí, aby sme tak 
ako ona boli vzkriesení na večnú slá-
vu, aby sme prijali pozvanie jej Syna 
Ježiša Krista, ktorý každému z nás 
pripravil v nebi miesto (por. Jn 14,1-
14). Nanebovzatej Panne Márii je za-
svätených najviac mariánskych chrá-
mov.                                             
Zdroj: ww.zivotopisysvatych.sk 

 

 

Sviatok Nanebovza-

tia Panny Márie je zo 

všetkých marián-

skych sviatkov naj-

starší. Tradícia ho 

spomína už pred 

efezským snemom, 

ktorý bol v roku 431. 

Slávil sa aj v najstar-

ších východných cir-

kvách – v arménskej 

i etiópskej. Postupom 

času sa šíril na celú 

Cirkev. Na Prvom 

vatikánskom sneme v 

roku 1870 dvestoštyri 

biskupov žiadalo pá-

peža Pia IX., aby vy-

hlásil dogmu (článok 

viery), že Panna Má-

ria bola po smrti s telom i dušou vza-

tá do neba. Vtedy sa to nestalo. Až v 

milostivom roku 1950, 1. novembra, 

vyhlásil pápež Pius XII. Nanebovza-

tie Panny Márie ako tajomstvo, v kto-

ré máme veriť. Biskupi uvádzali tri 

vieroučné dôvody na základe učenia 

apoštolov (Rim 5,8; 1 Kor 15,24; 

Hebr 2,14), podľa ktorého triumf 

Krista nad diablom predpovedaný v 

Nanebovzatie Panny Márie 

raji spočíva v troji-

tom víťazstve – 

nad hriechom, žia-

dostivosťou a smr-

ťou. Panna Mária 

má účasť na tomto 

triumfe podľa Bo-

žej predpovede v 

raji: 

„Nepriateľstvo 

ustanovujem medzi 

tebou a ženou, me-

dzi tvojím potom-

stvom a jej potom-

stvom, ono ti roz-

šliape hlavu a ty 

mu zraníš pä-

tu.“ (Gn 3,15) 

Kristus zostal ne-

porušený na tele, 

vstal zmŕtvych, a tak právom môže-

me hovoriť, že aj Panna Mária bola 

vzkriesená a oslávená aj so svojím 

telom. O mieste a čase smrti Panny 

Márie nemáme zaznamenané nič ur-

čité. Najstaršia literatúra, ktorá hovo-

rí o Nanebovzatí, je grécke dielo De 

obitu S. Dominae (O smrti sv. Pan-

ny).  

Dvojtýždenník 14. august - 27. august 2017 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Štefana Uhorského v Jenkovciach 
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                  (pokračovanie na str. 4) 

http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-apostol-a-evanjelista/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-damascensky/


 

 

 Liturgický program 14. - 20. august 

19. týždeň v Cezročnom období v roku A 

   

14.8.2017 Pondelok: Spomienka sv. Maximiliána Kolbeho, mučeníka 

Nižné Nemecké: 17:30  Gréckokatolícka liturgia 

Bežovce: 18:00  Anna Posypanková 

Jenkovce: 19:00  ZBP pre Annu Štundovú 

                

15.8.2017 Utorok Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok 

Husák: 17:00  ZBP pre Máriu s rod. 

Nižné Nemecké: 17:00  ZBP pre Vladimíra a Vladimíra Stankových 

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Milana a Janu Pinkovských 

Krčava: 18:00  ZBP pre Máriu Gelenekyovú 

Bežovce: 19:00  Za veriacich farnosti 

Sejkov:  19:00  ZBP pre Máriu Karbovancovú s rod. 

                

16.8.2017 Streda Sviatok sv. Štefana Uhorského, patróna našej farnosti 

Sejkov: 17:30  Marcel, Marko, Zuzana a Zuzana 

Krčava: 18:30  František, Ján, Júlia a Juraj 

Jenkovce: 19:30  Ján, Pavol, Alžbeta Gavuloví             Odpustová slávnosť „ipsa die“ 

         

17.8.2017 Štvrtok Féria 

Nižné Nemecké: 18:00  Štefan Župik 

Husák: 19:00  Z rod. Petkaničovej a Riganovej 

                

18. 8.2017 Piatok Ľubovoľná spomienka sv. Heleny 

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Jána, Ivetu, Annu a Aničku     spoveď pred odpustom od 17:00 

Bežovce: 19.00  Ján Miľko 

              

19.8.2017 Sobota Sv. omša s platnosťou za nedeľu 

Nižné    

Nemecké: 
 18:00   

     

20.8.2017 Nedeľa DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A 

Husák: 8:00   ZBP Máriu, Moniku a Jakuba 

Sejkov: 8.00  ZBP pre rod. Šarovú 

Bežovce: 9:30  ZBP Júliusa a Zuzanu Roškových 

Krčava: 9:30  ZBP pre Jozefa s rod.  

Jenkovce: 11:00  Za veriacich z Jenkoviec a ich hostí                      Odpustová slávnosť 

 

 

21. - 27. august Liturgický program 

20. týždeň v Cezročnom období v roku A 

   

21.8.2017 Pondelok Spomienka sv. PIa X, pápeža 

Nižné Nemecké: 17:30  Gréckokatolícka liturgia 

Bežovce: 8:00  Anna Oreská 

Jenkovce: 9:00  ZBP pre rod. Tutkovú 

                

22.8.2017 Utorok Spomienka Panny Márie kráľovnej 

Husák: 18:00  Margita, Anna, Juraj Stripajoví 

Nižné Nemecké: 19:00  Juraj a Zuzana Sotakoví 

                

23.8.2017 Streda Ľubovoľná spomienka sv. Ruženy Límskej 

Krčava: 18:00  Jozef a Mária, Jozef a Mária 

Sejkov: 19:00  Z rod. Šľapakovej a Spišákovej 

                

24.8.2017 Štvrtok Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola 

Nižné Nemecké: 8:00   Z rod. Čorbovej a Pastyrikovej 

Husák: 9:00  Z rod. Karchovej a Fedačkovej 

                

25.8.2017 Piatok Ľubovoľná spomienka sv. Ľudovíta 

Bežovce: 18:00  Michal Ďulaj 

Jenkovce: 19:00  Štefan a Zuzana 

                

26.8.2017 Sobota Féria 

Bežovce:  15:00  Sobášna sv. omša za Štefana a Luciu 

     

27.8.2017 Nedeľa DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A 

Bežovce: 8:00   

Sejkov: 8:00   ZBP pre Jozefa Papáča „65“  

Jenkovce:   9:30  ZBP pre Annu 

Krčava: 9:30  ZBP pre rod. Sotákovú 

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Silviu Denciovú 

Husák: 11:00  ZBP pre Annu Gavulovú „85“ 


