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FARSKÝ LIST 

*Dnes, v nedeľu 11. februára o 14.00 hod. 

bude vo farskom kostole v Jenkovciach 

zmierna poklona. 

* Na Popolcovú stredu 14. februára je 

prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokr-

mu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skut-

kom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa 

sa dosýta najesť (pričom možno pri-jať 

trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu 

dňa). Na znak pokánia budeme po kázni 

poznačení na čele popolom. Tým-to spôso-

bom vyjadríme svoju ochotu konať poká-

nie v pôstnom období ako prípravu na 

Veľkú noc. 

*V piatok 16. februára na sv. omšu za 

účasti birmovancov a mladých príde o. 
Matúš Reiner, vicerektor Centra Anny 

Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. Na túto 

sv. omšu a stretnutie pozývame zvlášťvšet-

kých našich mladých, aj z filiálok. 

*Týždeň od 12. do 18.2. je národný týž-

deň manželstva. Pri tejto príležitosti pri-

pravujeme v našej farnosti v nedeľu 18. 

februára v každom kostole sv. omšu s ob-

novou manželských sľubov, v jenkovciach 

o 14.00 hod. krížovú cestumanželov a o 

15.00 hod. všetci manželia našej farnosti 

sú pozvaní na manželské popoludnie a 

agapé do Kultúrneho domu v Jenkovciach. 

Pozvaní sú aj manželia Drahuša a Slavo 

Kuckoví, ktorí sa podelia o svoje skúse-

nosti, radosti i riešenia zložitých manžel-

ských situácii. Pri vchodoch do kostolov 

bude pripravená krabica, kde môžete dávať 

chvály, vďaky a prosby. Ktoré budú v ne-

deľu na sv. omšiach odovzdané ako obetny 

dar. 

*V nedeľu 25. 2. bude po krížovej ceste na 

farskom úrade v Jenkovciach bude stret-

nutie rodičov prvoprijímajúcich detí a o 

Farské oznamy 16.30 stretnutie rodičov birmovancov. 

* Počas pôstu v týždni budeme sv. omšu 

začínať modlitbou krížovej cesty. V nede-

le sa ju budeme modliť vo všetkých kosto-

loch o 14:00.  

*Počas pôstu môžeme získať úplne od-

pustky. 1.ak sa modlíme krížovú cestu 

pred riadne ustanovenými zastaveniami. 

Pričom sa pohybuje aspoň ten kto vedie 

krížovú cestu.  2.Ak sa v piatok po sv. pri-

jímaní pomodlíme pred obrazom ukrižova-

ného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu. 

* Na prvú pôstnu nedeľu 5. marca je zbier-

ka na charitu.  

* Rozpis pobožností krížových ciest vo 

farskom kostole v Jenkovciach:  

1. pôstna nedeľa - 18.2. - manželia  

2. pôstna nedeľa - 25.2. - ruženčiari  

3. pôstna nedeľa - 4.3. - muži, otcovia  

4. pôstna nedeľa - 11.3. - ženy, matky  

5. pôstna nedeľa - 18.3. - deti a mládež  

6. Kvetná nedeľa - 25.3. - všetci  

*V stredu 21.2. v piatok 23.2. a v sobotu 

24.2  sú jarné kántrové dni. Obsahom 

týchto dní je príprava na pokánie a na svia-

tosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 

Záväzné je aspoň jeden deň zachovať ako 

deň pokánia 

*Počas pôstnych sobôt vás pozýme na 

pôstne večery s Božím slovom na fare v 

Jenkovciach vždy o 18.00. Prvé stretnutie 

bude 17. februára. 

 

 

 

 

Podľa starej tradícii vychádzajúcej z konania sa-
motného Krista, ktorý sa 40 dní postil pred svojim 
verejným vystúpením sa aj kresťania postia pred 
dôležitými sviatkami počas liturgického roka. 
Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie, 

ktoré je obdobím prípravy na najväčšie sviatky 
roka, ktorými sú veľkonočné sviatky. Ako už 
samotný názov pôstneho obdobia hovorí je to 
obdobie pôstu 
a konania pokánia.  
Cirkev nás o dňoch 
pokánia učí v Kódexe 
kanonického práva: 

„Všetci veriaci, každý 
svojím spôsobom, sú z 
božského zákona po-
vinní konať pokánie; 
aby sa však všetci 
medzi sebou spojili v 
istom spoločnom kona-
ní pokánia, predpisujú 

sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvlášt-
nym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky 
nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať 
vernejším plnením svojich povinností a najmä 
zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa. Dni a 
obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piat-
ky celého roka a pôstne obdobie. Zákon zdržiava-
nia sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty 

rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých 
plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života. 
Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, 
aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní záko-
nom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychováva-
ní k pravému zmyslu pokánia. Konferencia bisku-
pov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a 
zdržiavania sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne 
zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy 

pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a 
cvičenia nábožnosti.“ 
Naša konferencia biskupov určila o dňoch pokánia 
toto: 

Dni pokánia a pôstu 

Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržia-
vania sa mäsitých pokrmov a pôstu. (pôst v tomto 
prípade znamená, že každý kresťan katolík rím-
skeho obradu od 18 roku do 60 roku života sa 

počas dňa môže len raz najesť dosýta a dvakrát si 
niečo zajesť, nejedenie mäsa sa nedá nahradiť 
iným skutkom) 
Všetky piatky v roku (okrem liturgických slávnos-

ti) sú dňami poká-
nia. Veriaci v tieto 
dni konajú pokánie 
niektorým 

z nasledujúcich 
spôsobov: 
1. zdržiavanie sa 
mäsitého pokrmu 
2. skutok nábožnos-
ti: účasť na sv. om-
ši, krížová cesta 
alebo bolestný ruže-

nec 
3. čítanie sv. písma aspoň 10 minút 
4. skutok lásky k blížnemu napr. návšteva chorého 
s konkrétnym prejavom pomoci, modlitba na cin-
toríne a pod. 
5. zrieknutie sa pozerania televízie (dnes už aj 
internet a sociálne siete) alebo fajčenia alebo alko-
holu alebo iný sebazápor 

Tieto pravidla pre konanie pokánia platia pre ka-
tolíkov latinského obradu (rímskokatolíkov), pre 
gréckokatolíkov platí ich vlastná pôstna disciplí-
na.  
Pôstne obdobie má byť pre každého kresťana 
obdobím duchovnej obnovy, ktorej môžu napo-
máhať aj konkrétne prejavy pokánia, keď zrieka-
ním sa dovolených veci si cvičíme vôľu keď bude 
treba odmietnuť to čo je nedovolené a zároveň nás 

pôst môže viesť k uvedomeniu si, že „nielen 
z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst.“ 

Dvojtýždenník 12. február  - 25. február 2018 
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 Liturgický program 12. - 18. február 

6. týždeň v Cezročnom období a Popolcová streda 

   

12.2.2018 Pondelok: Féria 

Bežovce: 17:00  Anna Ďulajová                                                 Za účasti detí a mladých           

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Irenu Bartošovú                                                   Za účasti detí         

N. Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

                

13.2.2018 Utorok Féria 

Husák: 17:00  Štefan, Alžbeta a Štefan, Ján                                      

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

                

14.2.2018 Streda Popolcová streda (prísny pôst) 

Bežovce: 16:00                                               

Sejkov: 16:00  ZBP pre Radovana Spišáka s rod.                                                                                    

Jenkovce: 17:15  ZBP pre Jána Kalapoša 

Krčava: 17:15  Štefan a Štefan  Tkáčoví 

Husák: 18:30  Alžbeta, Michal, Pavol a Martin 

Nižné Nemecké: 18:30   

         

15.2.2018 Štvrtok Štvrtok po polcovej strede 

Nižné Nemecké: 17:00  ZBP pre Tatianu a Natáliu Odelgové 

Husák: 18:00  Michal, Michal, Ján, Alžbeta, Mária, Juraj Cebeńákoví  

                

16.2.2018 Piatok Piatok po polcovej strede 

Bežovce: 17:00  Ružena Fedorová                                                                                  

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Pavla Šestáka „30“                                                                 

                

17.2.2018 Sobota Sobota po polcovej strede 

     

18.2.2018 Nedeľa PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA V ROKU B 

Nižné Nemecké: 8:00   ZBP pre Gabrielu Veselovskú „30“ 

Bežovce: 8:00  ZBP pre  Annu Matejovú „50“ 

Krčava: 9:30  Za veriacich farnosti 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Dominika Smolku „30“ 

Sejkov: 11:00  ZBP pre rodinu Kubakovú 

Husák: 11:00  ZBP pre Máriu Regendovú“75“ s rodinou 

 
19. - 25. február Liturgický program 

1. pôstny týždeň v roku B 

   

19.2.2018 Pondelok Féria 

Bežovce: 17:00   Marek Štovčík                                                 Za účasti detí a mladých  

Jenkovce: 18:00  Juraj, Mária, Juraj a Anna z rod. Mackovej                   Za účasti detí 

N. Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

                

20.2.2018 Utorok Féria 

Husák: 17:00  Michal, Anna, Ján Fečíkoví                                   

Nižné Nemecké: 18:00   Z rod. Hockovej a Slinčákovej                     Za účasti detí a mladých 

                

21.2.2018 Streda Féria 

Krčava: 17:00  Jarmila a Michal                                              Za účasti detí a mladých 

Sejkov: 18:00   Z rod. Šľapakovej a Spišakovej                    Za účasti detí a mladých 

                

22.2.2018 Štvrtok Katedra sv. Petra, sviatok 

Nižné Nemecké: 17:00  Štefan, Anna a Štefan Župikoví    

Husák: 18:00  ZBP pre Emíliu Obitkovú                          Za účasti detí a mladých 

                

23.2.2018 Piatok Féria 

Bežovce: 17:00   Juraj a Anna Koščoví a z rod. Čisarovej 

Jenkovce: 18:00  Mária Verdžáková                                                    Za účasti mladých 

                

24.2.2018 Sobota Féria 

     

11.2.2018 Nedeľa ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU B 

Husák: 8:00  ZBP pre Juraja Novotňaka 

Sejkov: 8:00   ZBP pre Teréziu Kohaniovú „65“ 

Jenkovce:   9:30  ZBP pre Máriu a Máriu 

Krčava: 9:30  ZBP pre Danku Regendovú „35“ 

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Simona, Simonu a Máriu 

Bežovce: 11:00  Za veriacich farnosti 


