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FARSKÝ LIST 

* Ďakujeme za milodary na zbierku na 
rádio Lumen: Spolu sa vyzbieralo 
347,30 € a 10$. Bežovce 126,90 € a 10 
$, Husák 25,20 €, Jenkovce 40,30 €, 
Krčava 20 €, Nižné Nemecké 97,40 €, 
Sejkov 37,50 €. 

* V piatok 28. septembra o 11:00 hod. v 
Krčave budú colníci sláviť sv. omšu 
ku cti sv. Matúša, ich patróna. Na túto 
sv. omšu vás srdečne pozývame. 

* V mesiaci október - mesiaci modlit-
by sv. ruženca sa ho budeme modliť v 
týždni pred sv. omšou a v nedeľu popo-
ludní. Zároveň vás povzbudzujeme k 
spoločnej modlitbe sv. ruženca v kosto-
le, či doma v rodinách. S ružencovou 
pobožnosťou je spojená aj možnosť zís-
kať úplne odpustky, ktoré môže získať 
ten, kto sa v kostole, v rodine alebo v 
nábožnom združení pomodlí aspoň 5 
desiatkou ruženca, k modlitbe pridá 
nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri 
verejnom recitovaní vyslovuje tajom-
stvá podľa zaužívaného zvyku.  

* 6. októbra v sobotu o 14.00 hod. je 
druhé stretko pre deti z celej našej 
farnosti (aj z filiálok) v stretkárni v 
Jenkovciach.  Stretko je pre detí od 1. 
po 9. ročník ZŠ. a vedú ich vyškolení 
animátori a kňazi. Animátori, po doho-
de s rodičmi, môžu detí vyzdvihnúť z 
domu a po skončení stretká ich odpre-
vadia späť domov. 

* Každý prvý piatok v mesiaci vysluhu-
jeme kňazi po domoch sviatosť zmiere-
nia chorým z celej našej farnosti. Ak 
máte doma chorých, prosím, nahláste 
ich kňazom. Pozvite Krista k vám do-
mov a On vám pomôže ísť cestou živo-
ta. 

Farské oznamy * Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Ján Hirák, syn rodičov Jána a Adriany 
rod. Lupjanovej, nar. v Sobranciach, 
bývajúci v Tibave a Martina Hričinová, 
dcéra rodičov Petra a Martiny rod. Sotá-
kovej, nar. Sobranciach, bývajúca v Jen-
kovciach. Našich snúbencov odporúča-
me aj do vašich modlitieb.  

* Ďakovná slávnosť s uložením relik-
viára blahoslavenej Anny Kolesárovej 
vo Vysokej nad Uhom bude s nasledov-
ným programom:  

Sobota - 29. september 2018 

16:45 - privítanie štafety S Ankou za 
život 

17:15 - modlitba radostného ruženca 

18:00 - Svätá omša, celebruje Mons. 
Marek Forgáč, košický pomocný biskup 

19:30 Večer svedectiev s autorom relik-
viára Marekom Husovským a hercami z 
filmu o Anke.  

20:30 Adorácia 

Nedeľa - 30. september 2018 

9:00 - Modlitba slávnostného ruženca, 
sprevádza zbor z Pavloviec nad Uhom 

10:00 - Svätá omša spojená s uložením 
relikviára blahoslavenej Anny Kolesáro-
vej, celebruje Mons. Bernard Bober, 
košický arcibiskup - metropolita. Spre-
vádza Spojený mládežnícky zbor zo 
Sniny a hostia. 

Po svätej omši možnosť uctiť si blahos-
lavenú Annu Kolesárovú, sprevádza 
Schola cantorum z Kňazského seminára 
sv. Karola Boromejského 

Korunka Božieho milosrdenstva 

Celý program bude prebiehať v areáli 
kostola vo Vysokej nad Uhom. 

    Položme si dve otázky;  

    1: Všetci máme túžiace srdce, srdce 
ktoré túži? Premýšľajte a odpovedzte v 
tichosti svojho srdca. Mám srdce, ktoré 
túži, alebo mám srdce uzavreté, srdce 
uspaté, srdce v anestéze, znecitlivené 
pre záležitosti života? – Túžbu kráčať 
vpred ku stretnutiu s Ježišom...  

     2.: Kde je môj poklad - to, po čom 
túžim! Ježiš nám totiž povedal: „Kde je 
váš poklad, tam bude aj vaše srdce“ . A 
pýtajme sa: Kde je môj poklad? Čo je pre 
mňa najdôležitejšia realita? – Najcennej-
šia skutočnosť, ktorá priťahuje moje srd-
ce ako magnet? - Čo priťahuje tvoje srd-
ce? Môžem povedať, že je to Božia lás-
ka? Že to je vôľa dobre robiť druhým? Žiť 
pre Pána a pre našich bratov? Môžem to 
povedať? Každý odpovie vo svojom srd-
ci. No niekto nám môže povedať: Ale ja 
som ten, čo pracuje, čo má rodinu; naj-
dôležitejšia vec pre mňa je starosť o na-
predovanie mojej rodiny, práca... – Istot-
ne, je to pravda, je to dôležité. No čo je 
tou silou, ktorá rodinu drží pospolu? Je 
to práve láska. A kto zasieva lásku do 
nášho srdca? Boh. Božiu lásku.  

    Je to práve láska k Bohu, ktorá dáva 
zmysel každodenným drobným povin-
nostiam a pomáha aj zvládať veľké skúš-
ky. Toto je pravý poklad človeka. Kráčať 

Kde je náš poklad a čo je ním? 

životom vpred s láskou, s tou láskou, 
ktorú nám Pán zasial do srdca, s láskou k 
Bohu. Toto je pravý poklad.  

    No čo je to Božia láska? Nie je to niečo 
neurčité, nejaký všeobecný pocit. Božia 
láska má meno a má tvár: Ježiš Kristus.  
Božia láska sa zviditeľňuje v Ježišovi, 
pretože my nemôžeme milovať vzduch... 
Alebo azda: milujeme vzduch, milujeme 
všetko vcelku? Nie, to sa nedá! Miluje-
me osoby, a osobou, ktorú my miluje-
me, je Ježiš, Otcov dar uprostred nás. Je 
to láska, ktorá dáva hodnotu a krásu 
všetkému ostatnému, láska, ktorá dáva 
silu rodine, práci, štúdiu, priateľstvu, 
umeniu, každej ľudskej činnosti. A dáva 
zmysel aj negatívnym skúsenostiam, 
pretože táto láska nám umožňuje preko-
nať tieto skúsenosti, posunúť sa ďalej, 
nezostať v zajatí zla, ale vykročiť ďalej, 
otvára nás vždy pre nádej. Pozrime, Bo-
žia láska v Ježišovi nás vždy otvára náde-
ji, voči horizontu nádeje, cieľovému ho-
rizontu nášho putovania. Takto aj náma-
hy a pády nachádzajú zmysel. Aj naše 
hriechy nachádzajú zmysel v Božej láske, 
pretože táto Božia láska v Ježišovi Kristo-
vi nám vždy odpúšťa. Tak veľmi nás mi-
luje, že nám vždy odpúšťa. Nechajme sa 
viesť touto láskou a smažme sa ju žiť vo 
svojom srdci. Vtedy sme našli pravý po-
klad.  

Dvojtýždenník 24. september - 7. október 2018 
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 Liturgický program 24. - 30. september 

25. týždeň v cezročnom období B 

   

24.9.2018 Pondelok: FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Ján Dobiaš                                                            za účasti detí a mladých 

Jenkovce: 18:00  Michal Lešo                                                                             za účasti detí  

Nižné Nemecké: 17:00  Spoveď + gr. kat. liturgia 

                

25.9.2018 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  Michal a Anna Falisoví 

Nižné Nemecké: 18:00  Marcel Turčan                                                     za účasti detí a mladých 

                

26.9.2018 Streda FÉRIA 

Krčava: 17:00  Michal Karbovanec                                            za účasti detí a mladých 

Sejkov: 18:00  Ján, Alžbeta, Michal a Mária Pallaioví            za účasti detí a mladých 

         

27.9.2018 Štvrtok SV. VINCENTA DA PAUL 

Nižné Nemecké: 17:00  Mária a Štefan Stripajoví 

Husák: 18:00  ZBP  pre Máriu s rod.                                        za účasti detí a mladých 

    

28.9. 2018 Piatok  FÉRIA 

Krčava: 11:00  Slávnosť colníkov ku cti sv. Matúša, ich patróna 

Bežovce: 17:00  Michal Hreško 

Jenkovce:   18:00  Juraj a Mária Tkáčoví                                                   za účasti mladých 

 

29.9.2018 Sobota SV. MICHAL, GABRIELA A RAFAELA  -  ARCHANJELOV 

Jenkovce:  15:30  Sobášna sv. omša za Viktora a Martinu 

Krčava: 18:00  ZBP pre Vladimíra 

Sejkov: 18:00  ZBP pre Gabiku Ďuricovú 

    

30.9.2018 Nedeľa           26.  NEDEĽA V ROKU B 

Husák: 7:00  ZBP pre  Michala Gavulu s rod. 

Jenkovce: 7:00  ZBP pre Michaelu, Miška a Michala Trubikových 

Bežovce: 7:00  ZBP pre rod. Kuncovú 

Nižné Nemecké: 8.30  ZBP pre Annu Stankovú „60“ 

1. – 7. október Liturgický program 

26. týždeň v cezročnom období B 

   

1.10.2018 Pondelok SV. TERÉZIE Z LISIEUX—PANNY A MUČENICE 

Bežovce: 17:00  Iveta Eckerová, 2. výr.                                   za účasti detí a mladých 

Jenkovce: 18:00  Michal a Anna Trubikoví                                                 za účasti detí 

Nižné Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

    

2.10.2018 Utorok SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV 

Husák: 17:00  Z rod. Suraničovej a Pipikovej 

Nižné Nemecké: 18:00  Eva Jašková                                                     za účasti detí a mladých 

                

3.10.2018 Streda FÉRIA 

Sejkov: 18:00  Mária Karbovancová          spoveď od 16:00     za úč. detí a mladých 

Krčava: 18:00  Michal a Mária Roškoví     spoveď od 16:00     za úč. detí a mladých 

                

4.10.2018 Štvrtok SV. FARNTIŠKA ASSISKÉHO 

Nižné Nemecké: 18:00  Za ctiteľov Božského srdca   spoveď od 16:00 

Husák: 18:00  Za ctiteľov Božského srdca   spoveď od 16:00  za úč. detí a mladých 

                

5.10.2018 Piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI 

Bežovce: 17:00  Za ctiteľov Božského srdca    spoveď od 15:00 

Jenkovce: 17:00  Za chorých našej farnosti       spoveď od 15:00 

Sejkov: 18:15  Za ctiteľov Božského srdca 

Krčava: 18:15  Za ctiteľov Božského srdca 

                

6.10.2018 Sobota PRVÁ SOBOTA V MESIACI - FATIMSKÁ SV. OMŠA 

Jenkovce:  8:00  Juraj Sabo 

 

7.10.2018 Nedeľa           27. NEDEĽA V ROKU B                           

Nižné Nemecké: 8:00  ZBP  pre Simona, Simonu, Irenu a Slávku 

Husák: 8:00   ZBP  pre rod. Tkáčovú 

Sejkov:   8:00  ZBP pre rod. Zahorčákovú 

Krčava: 9:30  ZBP  pre Vieru a Vieru 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Zuzku Targošovú „1“ 

Bežovce: 11:00  ZBP pre Martu Balogovú „60“ 


