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FARSKÝ LIST 

* V noci zo soboty 28. októbra na nedeľu 
29. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letné-
ho času posúvame hodinu na 2:00 hod. 
stredoeurópskeho času. 

* V piatok 27. októbra po večernej sv. 
omši v Jenkovciach vás pozývame na Ve-
čer chvál a Božieho Slova.  

* Nasledujúci týždeň venujme pozornosť 
úprave hrobov na cintorínoch. Tiež neza-
búdajme na sviatosť zmierenia, aby sme 
v dušičkovej oktáve mohli získavať od-
pustky pre duše v očistci. Preto spovedáme 
týždeň skôr, v prvopiatkovom týždni bude-
me spovedať iba našich chorých a to 3. 
novembra dopoludnia.  

* 30. októbra v pondelok o 15.30 pozýva-
me všetky detí a mladých na karneval 
svätých. Uskutoční sa v našej stretkárni na 
fare. Príďte zistiť ako chutí nebo. Kúsok 
neba prineste so sebou v oblečení svätého. 
Tešíme sa na nebeskú oslavu. 

* Pobožnosti na cintorínoch: 1. novem-
bra o 13.00 hod. Jenkovce a Bežovce, 
o 13.45 hod. Nižné Nemecké a Sejkov, o 
14.30 hod. Husák a Krčava. 

* 4. novembra v sobotu Arcidiecézne cen-
trum pre mládež organizuje futsalový tur-
naj pre mladých aktívne zapojených vo 
farnosti. Hrá sa v troch kategóriách: 1. ka-
tegória - starší (miništranti, lektori, ani-
mátori, ...) vo veku 18 - 30 rokov (ku dňu 
konania turnaja), 2. kategória - mladší: vo 
veku 14 - 17 rokov, 3. kategória - naj-
mladší: vo veku do 13 rokov. Víťaz 1. 
kategórie postupuje na celoslovenské kolo. 
Prihlasovanie vo farnosti je do 29. októbra. 
Tím tvorí minimálne 5 hráčov, maximálne 
10 hráčov. Poplatok za tím je 27 €. Dopra-
va a obed budú preplatené. Bližšie infor-
mácie sú na www.premladez.sk. Záujem-
covia hláste sa kňazom. 

* Našich mladých a birmovancov pozýva-

Farské oznamy me na evanjelizačné turné Godzone tour v 
utorok 14. novembra do Košíc s názvom: 
Odhodlaní zmeniť svet. Vstup na akciu je 
voľný, cestovné je 2€. Viac info na 
www.tour.godzone.sk. Odchod by bol o 
16.00 hod., príchod okolo 22.45 hod. Hlá-
siť sa môžete u kňazov do soboty 11. no-
vembra, alebo kým sú miesta v autobuse. 
www.tour.godzone.sk 

* Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská 
akcia Sviečka za nenarodené deti. Hlav-
nou myšlienkou je spojiť Pamiatku na všet-
kých verných zosnulých so spomienkou na 
deti, ktoré sa nemohli narodiť. Sviečka sa 
zapáli 2. novembra večer spolu s modlitbou 
za nich. Originálnu sviečku si môžete za 
príspevok 1 € zobrať aj z našich kostolov. 
Tým podporíte aktivity zamerané na ochra-
nu života. 

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všet-
kých zosnulých nábožne navštívi kostol 
alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Ve-
rím v Boha, môže získať úplné odpustky, 
ktoré možno privlastniť iba dušiam v 
očistci. 

Okrem toho sa žiada splniť podmienky: sv. 
spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. 
prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a mod-
litba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, 
Zdravas a Sláva). Ďalej treba vylúčiť akú-
koľvek pripútanosť k hriechu aj k všedné-
mu. 

Tieto odpustky možno získať od poludnia 
predchádzajúceho dňa (1.11.) až do polnoci 
určeného dňa (2.11.) 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín 
a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, 
môže získať odpustky, ktoré možno pri-
vlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 
1. do 8. novembra. 

Odpustky pre duše v očistci 

     Tohto roku si okrem krásneho jubilea 
storočnice fatimských zjavení pripomíname 
aj 500 rokov od nešťastnej udalosti v deji-
nách Cirkvi - vystúpenia Martina Luthera 
31. 10 1517, ktoré 
viedlo k odpadu 
mnohých ľudí od 
Kristovej Cirkvi. 
Jedným z dôvo-
dov jeho vzbury 
voči Cirkvi bola aj 
otázka odpustkov, 
ktorá bola v tej 
dobe spojená s 
mnohými falošný-
mi predstavami o odpustkoch, napr. že od-
pustky nám môžu odpustiť hriechy alebo 
môžu vytiahnuť dušu z pekla, čo samozrej-
me Cirkev ani pápež nikdy nehlásali. Práve 
v týchto dňoch sa aj my viac stretávame s 
pojmom odpustky, ktoré v októbri môžeme 
pri modlitbe sv. ruženca získavať pre seba 
a v prvých novembrových dňoch pre duše 
zomrelých, ktorí sú v očistci. Čo sú teda 
odpustky? Odpustky sú odpustenia dočas-
ných trestov za hriechy, ktoré si môžeme 
odpykať v očistci alebo aj tu na zemi. Od-
pustky nemôžu odpúšťať hriechy a ani več-
ný trest, ktorým je peklo, iba dočasné tres-
ty, ktoré skončia pri poslednom súde. Hrie-
chy alebo večné zatratenie sa nám odpúšťa-
jú vo sviatosti zmierenia, kde úprimne vy-
znávame, ľutujeme a máme pevné predsav-
zatie, že už svoje hriechy nespáchame. Vo 
spovedí sa nám teda odpúšťa večný trest a  
vina hriechov, ale niektoré dočasné tresty 
nám môžu zostať. Je to podobne, ako keď 
sa porežeme. Síce zastavíme krvácanie, 
zašijeme ranu a nehrozí nám, žeby sme 

Odpustky 

vykrvácali, ale po tejto rane nám zostane 
jazva. Aj po hriechu ktorý nám je odpuste-
ný v spovedi nám môže zostať jazva tzn. 
dočasný trest. Lenže do neba sa môžeme 

dostať len bez 
týchto jaziev. Pán 
Ježiš povedal, že 
do neba sa nič 
nečisté nemôže 
dostať a práve 
očistec nám pomá-
ha očistiť sa z 
týchto nečistôt, 
ktoré nám bránia 
dostať sa do neba 

a zároveň nie sú až také veľké, aby sme si 
za ne zaslúžili peklo. O očistci a ešte viac o 
odpustkoch, ktoré nám pomáhajú čím skôr 
sa dostať z očistca do neba, môžeme teda 
povedať, že sú dielom Božieho milosrden-
stva. Veď keď striktne berieme Kristove 
slová, že do neba nič nečisté vojsť nemôže, 
kto by potom mohol získať nebo? Boh nám 
svoje milosrdenstvo, aj vo forme odpus-
tkov, prejavuje cez svoju Cirkev, ktorá je-
diná má plnosť milosti potrebných pre spá-
su a nástupcovia sv. Petra, ktorí disponujú 
mocou kľúčov, ktorú Kristus odovzdal Pet-
rovi, nám aj takýmto spôsobom pomáhajú 
otvárať nebo pre nás alebo pre našich zos-
nulých, ktorí sú v očistci. Využívajme teda 
tento milostivý čas ešte posledných októb-
rových dní na každodennú modlitbu sv. 
ruženca a potom prvých novembrových dní 
na príchod na cintorín, nie aby sme tam len 
pálili sviečky, ale aby sme sa modlili za 
našich zosnulých a tak aby sme vyprosova-
li sebe aj zosnulým milosť odpustkov.  

Dvojtýždenník 23. október - 5. november 2017 
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Jozef Eliaš, kaplán 



 Liturgický program 23. - 29. október 

29. týždeň v Cezročnom období v roku „A“ 

   

23.10.2016 Pondelok: Ľubovoľná spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza 

Bežovce: 17:00  Z rod. Hreškovej                                           Za účasti detí a mladých          

Jenkovce: 18:00  Anna Hakučová                                                               Za účasti detí        

N. Nemecké: 16:30  Spoveď a gr. kat. liturgia 

                

24.10.2016 Utorok Spomienka sv. Antona Máriu Clareta, biskupa 

Husák: 17:00  Pavel /Bercík/                                                                           

Nižné Nemecké: 18:00  Ján a Anna /Tancošoví/                                Za účasti detí a mladých 

                

25.10.2016 Streda Ľubovoľná spomienka sv. Maura, biskupa 

Sejkov: 18:00  Jozef /Smerekovský/            Spoveď od 16:00     Za účasti detí a ml. 

Krčava: 18:00  Anna /Žeňuchová, 1. výr./     Spoveď od 16:00    Za účasti detí a ml. 

         

26.10.2016 Štvrtok Féria 

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

Husák: 18:00  Za ctiteľov Božského srdca   Spoveď od 16:00   Za účasti deti a ml. 

                

27.10.2016 Piatok Féria 

Bežovce: 18:00  Juraj, Zuzana, Michal /Kostrubaničoví/                     Spoveď od 16:00                                    

Jenkovce: 18:00  Oľga /Schwantnerová/       Spoveď od 16:00     Za účasti birm. a ml. 

                

28.10.2016 Sobota Sviatok SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV 

8:00  Z rod. Stripajovej a Ondilovej                         Sv. omša s večeradlom Krčava: 

Husák 8:00  Z rod. Gavulovej č. 111                                  Sv. omša s večeradlom 

     

29.10.2016 Nedeľa TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A 

Husák: 8:00   ZBP pre Luciu Bali „30“ 

Sejkov: 8:00  ZBP pre Máriu Gožovú „96“ 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Lukáša Trubíka 

Krčava: 9:30   

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Michala Horčíka „18“ 

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

30. október - 5. november Liturgický program 

30. týždeň v Cezročnom období v roku „A“ 
   

30.10.2016 Pondelok Féria 

Bežovce: 17:00  ZBP pre Martu Roškovú „60“                    Za účasti detí a mladých 

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Jozefa                                                            Za účasti detí 

N. Nemecké: 16:30  Gr. kat. liturgia zomrelých + panachýda 

                

31.10.2016 Utorok Féria (večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti) 

Husák: 17:00  Juraj a Anna /Regendoví/                                               

Nižné Nemecké: 18:00  Juraj a Mária /Pipikoví/                              Za účasti detí a mladých 
                

1.11.2016 Streda SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Bežovce: 8.00   

Nižné Nemecké: 8.00  ZBP pre Peťka, Marcelku a Veroniku Targošových 

Jenkovce: 9.30  ZBP pre Martu 

Krčava: 9:30  Za veriacich farnosti                        

Husák: 11.00  ZBP pre rod. Matejovú                                    

Sejkov: 11.00  ZBP pre Annu a Miroslavu Bercikové 

                

2.11.2016 Štvrtok Spomienka všetkých verných zosnulých 

Sejkov: 16:30  Za  zomrelých veriacich              

Husák: 16.30  Z rod. Žeňuchovej 

Jenkovce: 17.30  Na úmysel sv. Otca 

Krčava:  17.30  Na úmysel sv. Otca 

Nižné Nemecké: 18.30  Mária a Štefan /Stripajoví/ 

Bežovce: 18.30  Za zomrelých veriacich 

                

3.11.2016 Piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI 

Bežovce: 17:00  Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

Jenkovce: 17:00  Za chorých našej farnosti                                  

Sejkov: 18:15  Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

Krčava: 18:15  Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

                

4.11.2016 Sobota Spomienka sv. Karola Boromejského, bislupa 

Jenkovce: 8:00  Július, Milan, Michal, Magdaléna                Sv. omša s večeradlom 

     

5.11.2016 Nedeľa TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A 

Husák: 8:00  ZBP pre Michala Mindžáka a rod. 

Sejkov: 8:00   ZBP pre  

Bežovce:   8:00  ZBP pre Martu Kráľovú „60“  

Jenkovce: 9:30  Za veriacich farnosti  

Krčava: 9:30   

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Petra Veselského „30“ 


