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* Dnes, 21. októbra, je misijná nedeľa. Ďa-
kujeme za milodar na podporu misii. 

* V noci zo soboty 27. októbra na nedeľu 
28. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letné-
ho času posúvame hodinu na 2:00 hod. 
stredoeurópskeho času.  

* 28. októbra o 11.00 hod. je 110 výročie 
slávnosti požehnania gr. kat. chrámu v Sej-
kove. Liturgii bude predsedať vladyka 
Milan Chautur. Tiež bude požehnaný 
Dóm nádeje.  

* V týždni pred dušičkami venujte pozor-
nosť úprave hrobov na cintorínoch. Tiež 
nezabúdajme na sviatosť zmierenia, aby 
sme v dušičkovej oktáve mohli získavať 
odpustky pre duše v očistci. Preto spovedá-
me od pondelka 29. októbra do stredy 31. 
októbra podľa rozpisu. Na prvý piatok 2. 
novembra dopoludnia budeme spovedať 
iba našich chorých. 

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

* 3. novembra v sobotu o 14.00 hod. pozý-
vame 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 párty všetkých svätých.  

* 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.  

* Rodičia tretiakov ZŠ, prípadne aj starších 
detí, si vyzdvihnite prihlášky na 1. sväté 

Farské oznamy prijímanie v sakristii kostola.  

* Našich mladých pozývame na evanjeli-
začné turné Godzone tour v utorok 13. 
novembra do Košíc s názvom: Chceme 
viac? Vstup na akciu je voľný, cestovné je 
1 €. Viac info na www.tour.godzone.sk. 
Odchod by bol o 15.00 hod., príchod okolo 
22.45 hod. Hlásiť sa môžete u kňazov do 
piatku 9. novembra, alebo kým sú miesta v 
autobuse. www.tour.godzone.sk  

* V mesiaci október sa modlime posvätný 
ruženec v týždni pred sv. omšou a v nedeľu 
popoludní. Zároveň vás povzbudzujeme k 
spoločnej modlitbe sv. ruženca v kostole, či 
doma v rodinách. S ružencovou pobožnos-
ťou je spojená aj možnosť získať úplne od-
pustky, ktoré môže získať ten, kto sa v kos-
tole, v rodine alebo v nábožnom združení 
pomodlí aspoň 5 desiatkou ruženca, k mod-
litbe pridá nábožné rozjímanie o tajom-
stvách a pri verejnom recitovaní vyslovuje 
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.  

* Odpustky pre duše v očistci: 

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všet-
kých verných zosnulých nábožne navštívi 
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš 
a Verím v Boha, môže získať úplné od-
pustky, 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. 

     „Je nepekné vidieť kresťana“, ktorý 
chce „nasledovať Ježiša a zároveň aj 
svetskosť“. Kresťan je vedený urobiť v 
živote radikálne rozhodnutia, nemôže to 
byť len akési „polovičaté kresťanstvo“, 
nemôžeme mať „aj nebo aj zem“. Peter 
sa Ježiša pýta, čo budú mať učeníci za to, 
že ho nasledujú – je to otázka, ktorú mu 
položil po tom, ako Pán povedal bohaté-
mu mladíkovi, aby predal všetok svoj 
majetok a daroval ho chudobným. Ježiš 
odpovedá iným spôsobom, než si pred-
stavujú učeníci: nehovorí o bohatstvách, 
sľubuje naopak dedičstvo Božieho krá-
ľovstva, „avšak spolu s prenasledovaním, 
s krížom“: 

    „Preto, keď je kresťan pripútaný 
k hmotným dobrám, budí zlý dojem kres-
ťana, ktorý chce mať obe veci: nebo, aj 
zem. A skúšobným kameňom je práve to, 
čo hovorí Ježiš: kríž, prenasledovanie. 
Toto znamená zaprieť sám seba, znášať 
každý deň kríž... Učeníci mali toto poku-
šenie nasledovať Ježiša s pomyslením: Čo 
bude potom na konci tohto dobrého ob-
chodu? Pomyslime na mamu Jakuba 
a Jána, keď Ježiša žiadala o miesto pre 
svojich synov: ‚z tohto urob prvého mi-
nistra a z tohto ministra hospodár-
stva...‛, zobrala nasledovanie Ježiša na 
svetský prospech.“ 

    Potom bolo „srdce týchto učeníkov 

Zisk z nasledovania Ježiša? 

očisťované“, až do zoslania Ducha Sväté-
ho, keď „pochopili všetko“. Nezištnosť 
pri nasledovaní Ježiša je odpoveďou na 
nezištnosť lásky a spásy, ktorú nám Ježiš 
dáva“. Keď „chceme ísť aj s Ježišom 
a zároveň aj so svetom, s chudobou 
a zároveň aj s bohatstvom, toto je polo-
vičaté kresťanstvo, ktoré túži po mate-
riálnom zisku. Je to duch svetskosti“. 

    Takýto kresťan „kríva na obe nohy“, 
lebo „nevie čo chce“. Pre to, aby sme to 
pochopili, musíme si pripomenúť Ježišo-
ve slová o tom, že „prví budú posledný-
mi a poslední budú prvými“, čiže „ten, 
čo si myslí, že je najväčší alebo ním aj 
je“, sa musí stať „sluhom, tým najmen-
ším“. 

    „Nasledovať Ježiša z ľudského hľa-
diska nie je dobrým obchodom: zname-
ná slúžiť. On sám tak konal - a ak ti Pán 
dá možnosť byť prvým, musíš sa správať 
ako posledný, čiže slúžiť. Ak ti Pán dáva 
možnosť vlastniť dobrá, musíš sa správať 
ako v službe, čiže byť pre druhých. Exis-
tujú tri veci, tri stupienky, ktoré nás 
vzďaľujú od Ježiša: bohatstvo, márnivosť 
a pýcha. Bohatstvo je preto také nebez-
pečné, lebo ťa rýchlo dovedie 
k márnivosti a ty sa potom cítiš veľmi 
dôležito. A keď sa cítiš dôležito, popletieš 
si hlavu a stratíš sa.“ 

Dvojtýždenník 22. 10 - 4. november 2018 
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 Liturgický program 22. - 28. októbra 

29. týždeň v cezročnom období B 

 

22.10.2018 Pondelok FÉRIA 

Bežovce: 17:00                                                                            Za účasti detí a mladých 

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

Nižné Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

                

23.10.2018 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  Margaréta Fečíková 

Nižné Nemecké: 18:00  Mária a Ján Mackoví                                       Za účasti detí a mladých 

                

24.10.2018 Streda FÉRIA 

Sejkov: 17:00  Jozef a Mária Karbovancoví                          Za účasti detí a mladých 

Krčava: 18:00  František, Anna a Jozef                                  Za účasti detí a mladých 

         

25.10.2018 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  ZBP pre Peťka Targoša 

Husák: 18:00  Z rod. Kovaľovej                                              Za účasti detí a mladých 

    

26.10. 2018 Piatok  FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Ján Dobiaš 

Jenkovce: 18:00  Mária, Ján a Július                                                      Za účasti mladých 

 

27.10.2018 Sobota FÉRIA 

Sejkov: 18:00  ZBP pre Máriu Gožovú   „97“ 

    

28.10.2018 Nedeľa           30. NEDEĽA V ROKU B 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Olivera, Lindu, Samuela a Sofiu 

Husák: 8:00  ZBP pre Luciu Bali  

Jenkovce: 9.30  ZBP pre Lukáša Trubika 

Krčava: 9:30  Poďakovanie za Božie dobrodenia Emy Jeszeyovej 

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Petra Hőrčíka  „45“ s rod.  

Sejkov: 11:00  Gr. kat. chrám - Vladyka Milan a požehnanie Dómu nádeje 

29. 10. – 4. novembra Liturgický program 

30. týždeň v cezročnom období B 

29.10.2018 Pondelok FERIA 

Bežovce 18:00  Mária Čermáková                                                   spoveď od 16.00 

Jenkovce 18:00  Anna Ortutaiová                                                     spoveď od 16.00 

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

30.10.2018 Utorok FÉRIA 

Husák: 18:00  ZBP pre Máriu Hlaváčovú                                    spoveď od 16.00 

Nižné Nemecké: 18:00  Ján Tancoš 25. výr. od smrti                                  spoveď od 16.00           

                

31.10.2018 Streda FERIA 

Krčava: 18:00  Alžbeta                                                                     spoveď od 16.00 

Sejkov: 18:00  Michal Jenčík                                                           spoveď od 16.00 

    

1.11.2018 Štvrtok VŠETKÝCH SVÄTÝCH—SVIATOK 

Husák:  8:00  ZBP pre rod. Matejovú 

Nižné Nemecké: 8:00  ZBP pre rod. Targošovú 

Jenkovce: 9:15  ZBP pre Maroša, Lenku a Marka Ladošových 

Krčava: 9:15   

Bežovce:  10:30   

Sejkov:  10:30  ZBP pre Annu a Miroslavu Matejové                                   

    

2.11.2018 Piatok SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 

Bežovce: 16:30  Za všetkých verných zosnulých 

Nižné Nemecké: 16:30  Za všetkých verných zosnulých 

Jenkovce: 17:30  Za pápeža 

Krčava: 17:30  Za pápeža 

Sejkov: 18:30  Zuzana Maciková 3. výr.  

Husák: 18:30  Z rod. Pliškovej a Tutkovej 

                

3.11.2018 Sobota FÉRIA 

Jenkovce:  8:00  Ján a Mária Ohriskoví 

    

4.11.2018 Nedeľa           31. NEDEĽA V ROKU B                           

Bežovce: 8:00  ZBP pre Mártu Kráľovú s rod. 

Sejkov: 8:00   ZBP pre Jozefa Papáča 

Krčava: 9:30  ZBP  pre rod. Gelenekyovú 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre rod Sűčovú a Korpovú 

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP  pre o. Mariána a Adriana 

Husák: 11:00  ZBP  pre Vavrinca Žeňucha 


