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* V nedeľu 20. októbra je misijná nedeľa. V 
túto nedeľu je aj zbierka na misie v Rwande. 
Za váš milodar vám ďakujeme. Pri farskom 
liste je aj časopis Svetové misie, ten si bez-
platne môžete zobrať. 

* V pondelok 21. októbra o 17:00 hod je 
stretko jenkovských miništrantov v stret-
kárni na fare s o. Mariánom. 

* V sobotu 26. októbra o 8:00 hod. z Jenko-
viec ideme na farský výlet do jaskyne Zlá 
Diera. Jaskyňa nemá elektrické osvetlenie, 
používajú sa jaskyniarske karbidky. Výlet je 
vhodný pre detí, mladých i starších, pre celé 
rodiny. Do 18 rokov je doprava a vstup našich 
veriacich za 1 €, nad 18 rokov je symbolický 
príspevok 3 €. Záujemcovia hláste sa o. Ma-
riánovi do 20. októbra, alebo kým sú voľné 
miesta. Viac info na www.zladiera.sk. V túto 
sobotu, 26. októbra, stretko pre detí NEBU-
DE. Ideme predsa všetci na výlet. 

* V noci zo soboty 26. októbra na nedeľu 27. 
októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letného času 
posúvame hodinu na 2:00 hod. stredo-
európskeho času.  

* V nedeľu 27. októbra našu farnosť navštívi 
kňaz a redaktor TV LUX Ján Knapík. Popo-
ludní o 15:00 hod. nám premietne film v jeho 
režii: Volanie Jakubovej hviezdy, dĺžka: 52 
min, rok: 2018. Je to dokumentárny film o 
putovaní do Santiaga de Compostela, natoče-
ný počas putovania Portugalskou cestou z 
Lisabonu počas 21 dní. Pozývame vás na toto 
premietanie a diskusiu do našej stretkárne v 
Jenkovciach.  

* V týždni pred dušičkami venujte pozornosť 
úprave hrobov na cintorínoch. Tiež nezabú-
dajme na sviatosť zmierenia, aby sme v 
dušičkovej oktáve mohli získavať odpustky 
pre duše v očistci. Preto spovedáme podľa 
rozpisu. Prvopiatkových chorých  budeme 
spovedať vo štvrtok 31. októbra dopoludnia.  

* 31. októbra vo štvrtok o 14:00 hod. pozýva-
me všetky detí a mladých na FIESTU SVÄ-
TÝCH. Uskutoční sa v našej stretkárni na 
fare. Príďte zistiť ako chutí nebo. Kúsok neba 
prineste so sebou v oblečení svätého. Tešíme 

Farské oznamy sa na oslavu všetkých svätých.  

* 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.  

* Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská ak-
cia Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou 
myšlienkou je spojiť Pamiatku na všetkých 
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 ochranu života.  

* Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí 
bude 10. novembra o 16:00 hod. na fare v 
Jenkovciach. 

* Mesiac október je mesiac modlitby sv. 
ruženca, ktorý sa modlime v týždni na začiat-
ku sv. omše a v nedeľu popoludní. Zároveň 
vás povzbudzujeme k spoločnej modlitbe sv. 
ruženca v kostole, či doma v rodinách.  

* Farnosť Sobrance pripravuje v prvej polovi-
ci roka 2020 púť do Svätej Zeme. Záujemco-
via hláste sa do 27. októbra v Sobranciach. 

* Odpustky pre duše v očistci:  

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých 
verných zosnulých nábožne navštívi kostol 
alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím 
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 modlitba 
na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a 
Sláva). Ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripúta-
nosť 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 privlastniť iba 
dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novem-
bra.  

    Milovať svojich nepriateľov je ťažké, ale 
je to to, čo od nás žiada Ježiš. Pri odpúšťaní 
nepriateľom je nevyhnutné modliť sa za 
nich, aby Pán zmenil ich srdce.   

    Ako môžeme milovať našich nepriate-
ľov? Ako možno milovať tých, ktorí sa roz-
hodnú bombardovať a zabiť toľko ľudí? A 
ďalej, ako možno milovať tých, ktorí kvôli 
peniazom zabránia, aby lieky prišli k seni-
orom a nechajú ich zomrieť? Alebo tých, 
ktorí hľadajú len ich vlastný záujem, ich 
vlastnú moc a robia toľko zla? Vyzerá to 
byť ťažké milovať svojho nepriateľa. Ale 
Ježiš to od nás žiada. Práve túto 
„aktualizáciu Ježišovho zákona“ – počnúc 
zákonom hory Sinaj po zákon vrchu blahos-
lavenstiev – a poukazuje na to, že všetci 
máme nepriateľov, ale v podstate aj my 
sami môžeme byť nepriateľmi pre druhých.  
    Aj my sa často stávame nepriateľmi 
iných; nechceme ich dobro. Ježiš nám hovo-
rí, že musíme milovať svojich nepriateľov! 
A to nie je ľahké! Myslíme si tiež, že Ježiš 
od nás žiada príliš veľa. Nechávame to pre 
nejaké sväté duše, ale pre bežný život? To 
sa nedá. A to sa musí dať! Ježiš hovorí: 
‚Musíme to robiť! Pretože inak ste ako mýt-
nici, ako pohania. Nie ste kresťania‘.“  
    Takže, ako môžeme milovať svojich ne-
priateľov? Ježiš nám hovorí dve veci. Pre-
dovšetkým hľadieť na Otca, ktorý „dáva 
slnku svietiť na zlých aj na dobrých“ a 
„zosiela dážď na spravodlivých i nespravod-
livých“. Boh „má lásku pre každého“. Ježiš 
nám hovorí, aby sme boli „dokonalí v láske 
ako je dokonalý Nebeský Otec“, máme teda 
napodobňovať Otca v dokonalosti lásky. 
Ježiš odpúšťa svojim nepriateľom, robí 
všetko pre to, aby im odpustil. Pomstiť sa, 
nie je kresťanské. Ale ako môžeme byť 
schopní milovať svojich nepriateľov? Mod-
liť sa. „Keď sa niekto modlí za toho, kto 

Odpúšťaním sa pripodobňujeme Otcovi, ktorý dáva slnko dobrým i zlým 

robí zle“. Je to akoby prišiel Pán s lieči-
vým olejom a pripravil naše srdcia pre 
pokoj“:  

    Modliť sa! To je to, čo nám radí Ježiš: 
‚Modlite sa za vašich nepriateľov! Modli-
te sa za tých, ktorí vás prenasledujú! 
Modlite sa!‘ A hovorte Bohu: ‚Zmeň ich 
srdce. Zmeň srdce z kameňa na srdce z 
mäsa, ktoré cíti a miluje.‘ Každý z nás 
nech sa pýta vo svojom srdci: ‚Modlím sa 
za svojich nepriateľov? Modlím sa za 
tých, ktorí ma nemajú radi? Ak odpove-
dáme ‚áno‘,: ‚Pokračuj, modli sa ešte 
viac, toto je dobrá cesta.‘ Ak je odpoveď 
‚nie‘, Pán hovorí: ‚Úbožiak, aj ty si ne-
priateľom iných!‘ Modliť sa, aby Pán 
zmenil tieto srdcia. Môžeme tiež povedať: 
‚Ale tento ma označil za grobiana, alebo 
títo urobili zlé veci a tento ochudobňuje 
ľudí, ochudobňuje ľudstvo. Touto argu-
mentáciou chceme pokračovať v odplate, 
alebo s tým oko za oko, zub za zub.“  

    Je pravda, že láska k nepriateľom „je 
na náš úkor”. „Robí nás chudobnými”, ale 
ako Ježiš, ktorý prišiel medzi nás, uponí-
žil sa a stal sa pre nás chudobným. Niekto 
by mohol povedať, že to nie je dobrý 
obchod, „ak ma nepriateľ robí chudobnej-
ším“. Je to tak, „podľa kritérií sveta to nie 
je dobrý obchod“. Ale toto je cesta, kto-
rou šiel Ježiš, ktorý bol bohatý a stal chu-
dobným. V tejto chudobe, „v tomto upo-
nížení sa je milosť, ktorá nás všetkých 
ospravodlivila, urobila nás bohatými“. 
Toto je „tajomstvo spásy“. 
Odpustením, láskou k nepriateľovi sa 
stávame chudobnejšími: láska nás ochu-
dobňuje, ale táto chudoba je semenom 
úrodnosti a lásky k druhým ako sa chudo-
ba Ježiša stala bohatstvom, milosťou spá-
sy pre všetkých nás. 

Dvojtýždenník  21.10. - 3. november  2019 
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 Liturgický program 21.— 27. októbra  2019 

29. týždeň v období cez rok 

 

21.10. 2019 Pondelok FÉRIA 

Bežovce 17:00  Margita Kudriková                                            Za účasti detí a mladých 

Jenkovce: 18:00  Michal a Mária Bali-Bajkoví                                                 Za účasti detí 

Nižné Nemecké: 17:00  Gr. kat. liturgia 

 

22.10. 2019 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  ZBP pre Máriu, Michala a Matúša Hlavačových 

Nižné Nemecké: 18:00  Juraj a Mária Bružeňakoví, 9.výr. 

                

23.10. 2019 Streda FÉRIA 

Krčava: 17:00  Štefan Falis                                                       Za účasti detí a mladých 

Sejkov: 18:00  Michal Pallay, 5.výr.                                       Za účasti detí a mladých 

      

24.10. 2019 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  Michal, Anna a Juraj Kornucoví                    Za účasti detí a mladých 

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

 

25.10. 2019 Piatok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Miroslav Meňko 

Jenkovce: 18.00  Mária Bánová                                                             Za účasti mladých 

 

26.10. 2019 Sobota FÉRIA 

    

27.10. 2019 Nedeľa 30. NEDEĽA CEZ ROK 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Zuzanu Potočnú s rod.  

Sejkov: 8:00  ZBP pre Ľubicu Popovičovú s rod.  

Krčava: 9:30  ZBP pre rod. Mochťakovú a Sivákovú 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Lukáša Trubika s rod.  

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Michala Hőrčika, „20“ 

Husák: 11:00  ZBP pre Gabrielu a Michala Hutajových, „30“ výr. sob.  

28.10 —3. november 2019 Liturgický program 

30. týždeň v období cez rok 

 

28.10. 2019 Pondelok SV ŠIMON A JÚDA—APOŠTOLI 

Bežovce: 18:00  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho                Spoveď od 16:00 

Jenkovce: 18:00  Za chorých našej farnosti                                       Spoveď od 16:00 

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

 

29.10 2019 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  ZBP pre Luciu s rod.  

Nižné Nemecké: 18:00  Za obrátenie Petra 

 

30.10. 2019 Streda FÉRIA 

Sejkov: 18:00  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho                 Spoveď od 16:00 

Krčava: 18:00  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho                 Spoveď od 16:00 

    

31.10. 2019 Štvrtok  

Nižné Nemecké: 18:00  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho                 Spoveď od 16:00 

Husák:  18:00  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho                 Spoveď od 16:00 

 

1.11. 2019 Piatok VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

N. Nemecké:   8:00  ZBP pre Marcelku, Veroniku a Jána Targošových 

Husák:   8:00   

Jenkovce:   9:15  ZBP pre rod. Ladošovú 

Krčava:   9:15   

Bežovce: 10:30   

Sejkov: 10:30  ZBP pre Annu a Miroslavu Bercíkové 

 

2.11. 2019 Sobota SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 

Sejkov: 8:00  Z rod. Matejovej a Šipkovskej 

Bežovce: 8:00  Za všetkých zosnulých 

Jenkovce: 9:15  Juraj Sabo a Mária Kupcová 

Krčava: 9:15  Za všetkých zosnulých 

Husák: 10:30  Na úmysel sv. Otca 

N. Nemecké: 10:30  Na úmysel sv. Otca 

 

3.11. 2019 Nedeľa 31. NEDEĽA CEZ ROK 

Husák: 8:00  ZBP pre rod. Mindžákovú a Roškovú 

Nižné Nemecké: 8:00   ZBP pre Helenu Dzurindákovú 

Krčava: 9:30  ZBP pre Vieru, Máriu a Matúša 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Bohuznámu rodinu 

Sejkov: 11:00   

Bežovce: 11:00  ZBP pre Martu Roškovú s rod.  


