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FARSKÝ LIST 

Dnes, 8. októbra, popoludní od 14.00 
hod. do 18.00 hod. máme v našom far-
skom kostole Eucharistickú poklonu. 
Začneme modlitbou posvätného ruženca.  

* Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 
pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti 
zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu 
vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín 
sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným 
konfliktom. Akcia detského ruženca 
vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri 
soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila 
do celého sveta. Vznikla na základe vý-
povedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión 
detí bude modliť svätý ruženec, svet sa 
zmení.“ Tak vznikol aj názov akcie. Aj 
my sa vo farnosti pripájame k iniciatíve a  
zvlášť v tento deň pozývame všetky detí 
k spoločnej modlitbe posvätného ruženca 
v Sejkove a v Krčave. 

* 22. októbra slávime Misijnú nedeľu. 
Pápež Pius XI. ju schválil už v roku 
1926 ako vynikajúci nástroj pre napĺňa-
nie základného poslania cirkvi a to je 
ohlasovať evanjelium celému stvoren-
stvu. V túto nedeľu bude v našich kosto-
loch aj zbierka na misie. Ďakujeme za 
Váš milodar. 

* Každú sobotu popoludní od 14.00 hod. 
je v našej zatopenej stretkárni na fare 
stretko detí. Je to priestor formácie, 
vzdelávania, hrania a zmysluplného trá-
venia voľného času. Pozývame všetky 
detí na radostné šantenie.  Zároveň je tu 
možnosť zaregistrovať detí v Hnutí kres-
ťanských spoločenstiev detí v eRku. Aj 
vďaka tomu môžeme finančne podporo-
vať akcie detí, napr. farský tábor, zabez-
pečiť materiál na stretku a iné. Je to malá 
vec, ale potrebná. Prihlášku si pýtajte od 
kňazov.  

Farské oznamy * Pokračuje mesiac október - mesiac 
modlitby sv. ruženca, ktorý sa modlime 
v týždni na začiatku sv. omše a v nedeľu 
popoludní. 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 de-
siatkou ruženca, k modlitbe pridá nábož-
né rozjímanie o tajomstvách a pri verej-
nom recitovaní vyslovuje tajomstva pod-
ľa zaužívaného zvyku.  

    Je potrebné takto sa modliť ruženec, 
prichádzať na októbrové pobožnosti, ale-
bo iné, modliť sa aj pred sv. omšou ruže-
nec, lebo to je najlepšia príprava na sv. 
omšu. Netreba sa nechať odradiť tým, že 
už chodí na tieto pobožnosti málo ľudí. 
    Jednému mníchovi raz dali otázku, aký 
zmysel majú také rehole, ktoré žijú len 
kontemplatívnym spôsobom života. On 
na to odpovedal príbehom o Abrahámovi 
a Sodome a Gomore, keď Abrahám pro-
sil za tieto mesta, aby ich Boh nezničil 
a Boh mu prisľúbil, že ak tam nájde as-
poň desať spravodlivých, tak mesta nebu-
dú zničené. A dnes sú tými spravodlivý-
mi možno tí, ktorí prichádzajú na ruže-
nec. Možno práve oni zadržiavajú Boží 
trest, ktorý si dnešný svet nepochybne 
zaslúži. Ruženec sa môžeme modliť via-
cerými spôsobmi, ale najdôležitejšie nie 
je to ako sa ho modlíme, ale to, či sa ho 
modlíme. A tak modlíme sa nie len tento 
mesiac, ale modlime sa stále túto mocnú 
modlitbu a tak sa približujme spolu 
s Máriou bližšie ku Kristovi. 
 

Jozef Eliaš, kaplán 

Pokračovanie úvodu 

    Mesiac október je zasvätený ruženco-
vej Panne Márii. Je to mesiac, keď sa 
denne modlíme modlitbu posvätného 
ruženca. Ruženec sa môžeme modliť 
rôznymi spôsobmi.  
    Prvým spôsobom je osobná modlitba 
ruženca. Ruženec by mal byť osobnou 
modlitbou každého kresťana katolíka. 
Keď sa súkromne modlíme ruženec mô-
žeme rozjímať o všetkých najdôležitej-
ších tajomstvách a pravdách, ktoré môže-
me nájsť v evanjeliách. Takto môžeme 
za niekoľko minút prečítať celé evanje-
lium. Ruženec môže byť pre každého 
z nás spôsobom ako každý z nás môže 
rozjímať, čiže meditovať.  A takýmto 
spôsobom môžeme prerozjímať celé 
evanjelium.  
    Druhým spôsobom ako sa máme mod-
liť ruženec je rodinný spôsob. Tento spô-
sob modlenia sa ruženca je v dnešnej 
dobe najpotrebnejším. Vidíme, že 
v dnešnej dobe mnohí útočia na rodinu 
a dokonca sa množia útoky na rodinu. 
Sv. Ján Pavol II. povedal, že rodina ktorá 
sa modlí spolu, zostáva spolu. Žiaľ, mod-
litba sv. ruženca sa nejako vytratila 
z našich rodín. Predstavme si len takú 
jednoduchú situáciu. V rodine, kde by sa 
pravidelne, dajme tomu raz za týždeň, 
povedzme v nedeľu, modlili ruženec a už 
si bez toho ani nevedia nedeľu predstaviť 
sa pohádajú. Myslíte si, že by sa išli 
modliť pohádaní? Nie, najprv by sa urči-
te uzmierili. Alebo keď by nastal 
v rodine nejaký vážny problém akou veľ-
kou útechou by bola spoločná modlitba 

Ruženec 

sv. ruženca namiesto len nejakého prázd-
neho umárania sa v žiali a lamentovaní.  
    Tretím spôsob je modlitba ruženca 
spoločne v kostole. Tu myslím na mod-
litbu napríklad pri októbrovej pobožnosti 
alebo pred sv. omšou. Pri takomto type 
modlenia sa sv. ruženca je asi najviac 
vidno podobnosť s liturgiou hodín. Keď 
sa ľudia modlia ruženec takýmto spôso-
bom, akoby napodobňovali mníchov, 
ktorí sa v kláštoroch modlia podobným 
spôsobom breviár.      
(pokračovanie str. 4) 
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 Liturgický program 9. - 15. október 

27. týždeň v Cezročnom období v roku A 

   

9.10.2017 Pondelok: Ľubovoľná spomienka sv. Dionýza, mučeníka 

Nižné Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

Bežovce: 17:00  Michal a Anna Posypankoví                     za účasti detí a mladých  

Jenkovce: 18:00  Michal a Mária Balibajkoví                                            za účasti detí  

                

10.10.2017 Utorok Féria 

Husák: 17:00  Alžbeta a Mária Stripajoví 

Nižné Nemecké: 18:00  Štefan Župík                                                 za účasti detí a mladých  

        

11.10.2017 Streda Ľubovoľná spomienka sv. Jána XXIII. 

Sejkov: 17:00  Veronika a Michal Matejoví                      za účasti detí a mladých  

Krčava: 18:00  Mária Mihalčiková                  za účasti detí a mladých + adorácia 

         

12.10.2017 Štvrtok Féria 

Nižné Nemecké: 17:00  Mária Verdžáková 

Husák: 18:00  z rod. Roškovej                                            za účasti detí a mladých  

                

13.10.2017 Piatok Féria 

Bežovce: 17.00  Ján Klacik 

Jenkovce: 18.00  z rod. Ohradzanskej, Mesarošovej a Kicovej                                                            

                                                         za účasti birmovancov a mladých 

              

14.10.2017 Sobota Ľubovoľná spomienka sv. Kalixta I., pápeža a mučníka 

Sejkov:  8.00  Barbora a Juraj Kotlároví                              sv. omša s večeradlom 

Jenkovce:  15.00  Sobášna sv. omša za Tomáša a Dominiku 

     

15.10.2017 Nedeľa DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A 

Sejkov: 8:00   ZBP pre rod. Ferencovú 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Júliusa Mesaroša „70“ 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Ľubicu Hakučovú 

Krčava: 9:30  ZBP pre Mariannu Mochťakovú s rodinou 

Husák: 11:00  Za veriacich farnosti 

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Milana Tokára „40“ 

16 - 22. október Liturgický program 

28. týždeň v Cezročnom období v roku A 

   

16.10.2017 Pondelok Ľubovoľná spomienka sv. Margity Márie Alacoque 

Nižné Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

Bežovce: 17:00  Zuzana Sidorová                                      za účasti detí a mladých  

Jenkovce: 18:00  Ľudmila Záhorská                                                       za účasti detí 

                

17.10.2017 Utorok Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 

Husák: 17:00  z rod. Roškovej a Ferencovej  

Nižné Nemecké: 18:00  Juraj a Alžbeta Bružeňákoví                   za účasti detí a mladých  

                

18.10.2017 Streda Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu 

Krčava: 17:00  Kňaz Ľudovít Šlepecký a rodičia Juraj a Mária       za účasti detí  

Sejkov: 18:00  Zuzana Maciková, 2. výr. 

                

19.10.2017 Štvrtok Ľubovoľná spomienka sv. Jána de brebeuf a Izáka Jogues, muč. 

Nižné Nemecké: 17:00   ZBP pre Milana Turčana                   

Husák: 18:00  Michal, Ján a Anna z rod. Hostovičákovej                       adorácia 

               za účasti detí a mladých   

        

20.10.2017 Piatok Féria 

Bežovce: 17:00  Ján, Anna a Ján Sabovčíkoví 

Jenkovce: 18:00  Juraj Sabo, 3. výr.                    za účasti birmovancov a mladých 

                

21.10.2017 Sobota Féria 

Nižné Nemecké:   8:00  Miroslav Pilník                                            sv. omša s večeradlom 

     

22.10.2017 Nedeľa DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Gabrielu Priputníkovú s rodinou 

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

Jenkovce:   9:30  ZBP pre bohuznámu rodinu 

Krčava: 9:30  ZBP pre  Annu Pastyrikovú 

Husák: 11:00  ZBP pre rod. Dudašovú                            Poďakovanie za úrodu 

Sejkov: 11:00  ZBP pre rod. Tutkovú 


