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FARSKÝ LIST 

* Počas adventu Vás pozývame do farského 
kostola v Jenkovciach na rorátne sv. omše s 
lampášmi a pri sviečkach v stredu 4., 11. a 
18. decembra o 5:45 hod. Po sv. omši pozý-
vame všetkých na spoločné raňajky na faru. 
Sv. omše s lampášmi budú aj na filiálkach. 
Deti a mládež, nachystajte si svoje lampáše.  

* Stretnutie a príprava koledníkov Dobrej 
noviny v Jenkovciach bude v sobotu 7. a 14. 
decembra o 14:00 hod. v stretkárni.  

* Počas štyroch adventných sobotných veče-
rov vás pozývame na Adventné biblické 
stretká. Pokračujeme 7. decembra o 18:00 
hod. na fare v Jenkovciach.  

* 8. decembra máme prikázaný sviatok Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie. Keďže 
tento deň je nedeľa, liturgický sa sviatok pre-
súva na pondelok 9. decembra. Máme povin-
nosť zúčastniť sa na sv. omši a zdržiavať sa 
fyzických prác. 

* Zimné kántrové dni sú v 2. adventnom 
týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom 
je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; 
duchovná obnova rodín; pokoj a spravodli-
vosť vo svete.  

* V stredu 11. decembra v Sobranciach na sv. 
omšu za účasti detí o 18:00 hod. príde Adam 
Masava. Niekedy bol chlapcom z chudob-
ných slumov v Nairobi, ktorý si vďaka pod-
pore zo Slovenska cez Dobrú novinu našiel 
prácu a sám založil ateliér, kde zhromažďuje 
chlapcov zo slumov, aby im pomáhal objavo-
vať výtvarný talent. Pozývame našich koled-
níkov s rodičmi na sv. omšu i na stretnutie s 
Adamom. 

* V piatok 13. decembra po večernej sv. omši 
je stretko jenkovských miništrantov na 
fare. 

* Požehnanie a rozposlanie koledníkov 
bude 15. decembra v Strážskom pri sv. omši s 
o. biskupom so začiatkom o 10:30 hod. Kaž-
dý koledník môže priniesť aj malý obetný 
dar, konkrétne trvanlivé potraviny pre rodiny 
v núdzi. Koledníci sa môžu tešiť na radostné 

Farské oznamy stretnutie i občerstvenie. S koledníkmi na 
slávnosť požehnania môžu prísť aj rodičia či 
starí rodičia. Zapíšte sa v sakristii kostola. 
Odchod z Jenkoviec je o 9:00 hod. Príspevok 
na cestu je symbolické 1 € na osobu.  

* Chorých na spovedanie pred vianočnými 
sviatkami, prosím, nahláste v sakristii kostola. 
Spovedať ich budeme v piatok 20. decembra 
dopoludnia.  

* Na sviatky Kristovho narodenia je možné 
pripraviť sa aj spoločnou modlitbou deviatni-
ka s názvom: Kto dá prístrešie sv. rodine? 
Skupinka deviatich rodín, či mladých, sa ve-
čer stretávajú k modlitbe, prenášajú obraz z 
jednej rodiny do druhej. Začína to 15. a trvá 
do 23. decembra. Otvorte svoje príbytky a 
prijmite Svätú Rodinu.  

* Pozývame Vás na náš vianočný farský 
ples. Uskutoční sa v piatok 27. decembra v 
Sejkove v Kultúrnom dome so začiatkom o 
18:00 hod. Z organizačných dôvodov si líst-
ky, prosím, zakúpte ešte pred Vianocami. 
Cena lístka je 20 € (živá hudba, prípitok, po-
lievka, hlavné jedlo, švédske stoly, zábavný 
program, tombola...) Ďakujeme za ceny, ktoré 
nám môžete poskytnúť do tomboly. Tešíme sa 
opäť na radostne prežitý spoločný čas.  

* Mladí, ktorí chcú koniec roka 2019 a prí-
chod Nového roka 2020 prežiť v spoločenstve 
s inými mladými, nech sledujú internetovú 
stránku www.domcek.org.  

* V sakristii kostola si za príspevok 1 € môže-
te zakúpiť vianočné oblátky s modlitbou, 
ktorú môžete použiť pri štedrovečernom stole.  

* Pripravujeme púť za sv. Augustínom do 
Pavie a Milána a k sv. Jánovi Boscovi do 
Turína v termíne od 3. do 9. mája 2020. Pred-
pokladaná cena za cestu, ubytovanie a pol-
penziu je 280 €. Záujemcovia hláste sa, čím 
skôr, o. Mariánovi. 

* Prosíme vás, našich veriacich, o príspevok 
na konci roka pre kostolníkov a kantorov. 
Hodnota milodaru ostáva rovnaká ako minulý 
rok. Svoj milodar prineste pokladníkom. Ďa-
kujeme. 

    Advent je radostné očakávanie prícho-

du Ježiša Krista. Ale o aký príchod ide, 

keď Ježiš už raz prišiel na túto Zem? 

    To, že Ježiš už na tejto Zemi bol, že 

ho ľudstvo túžobne očakávalo, nám pri-

pomína prvá úroveň adventu Historický 

advent. Pripomína nám čakanie na Ježi-

šovo narodenie, na príchod Mesiáša 

v Starom zákone. Po páde prvých rodi-

čov Boh prisľúbil Záchrancu – Vykupi-

teľa. Tento prísľub vo vyvolenom náro-

de neustále oživovali proroci. Ľud oča-

kával Mesiáša, ktorý ich oslobodí 

z rímskeho otroctva, odstráni  sociálnu 

nespravodlivosť, ujme sa biednych a 

nešťastných, privedie národ k Bohu. Boh 

tento prísľub vyplnil vo svojom Synovi 

pred viac ako 2 000 rokmi. 

    Druhá úroveň adventu,  Liturgický 

advent, nám pripomína, že to, čo Boh 

prisľúbil a vo svojom Synovi vyplnil, si 

každoročne pripomíname v liturgickom 

slávení pred Vianocami. Zároveň sa 

však pripravujeme na príchod Ježiša 

Krista, ktorý príde znova na túto zem 

ako Kráľ neba i zeme. Vnímame takto 

nielen historickú, ale aj eschatologickú 

úroveň adventu. 

    Eschatologický advent vychádza 

z eschatológie, náuky o dokonaní dejín 

ľudstva a celého sveta a Kristovom prí-

chode na konci sveta. Tento príchod na 

Advent (z lat. „adventus“ = príchod) 

konci časov majú sprevádzať rozličné 

znamenia („slnko sa zatmie, mesiac 

nevydá svoje svetlo, hviezdy budú 

padať z neba a nebeské mocnosti sa 

zachvejú…“ Mt 24,29). My máme 

dôverovať Bohu, lebo má vo svojich 

rukách osud každého z nás i celého 

sveta. On je naša záchrana. 

    A je tu ešte jedna úroveň adventu, 

osobná. Osobný advent je stretnutie 

každého jedného z nás s Kristom na 

konci nášho života. Spočíva v tom, že 

každý z nás sa s ním stretne z tváre do 

tváre… Preto máme byť vždy pripra-

vení na možný príchod Ježiša Krista 

nielen na konci sveta, ale predovšet-

kým v hodine našej smrti, keď sa bude 

rozhodovať o našej večnosti. 

    Advent tvoria štyri nedele, tak ako 

to ustanovil pápež Gregor I. Veľký 

(590-604). Tieto nedele symbolizu-

jú  čas od biblického stvorenia sveta 

do narodenia Krista. 

    Adventom začína aj nový cirkevný 

rok, v ktorom Cirkev znova prechádza 

tajomstvami Pána a prežíva celý jeho 

život. Adventné obdobie má kajúci 

charakter, ale nikdy sa toto obdobie 

nechápe ako čas pokánia v tom zmysle 

ako je to v pôste. Prajem požehnané 

adventné chvíle prehĺbené Božím slo-

vom.   
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 Liturgický program 2.— 8. decembra 2019 

1. adventný týždeň 

 

2.12. 2019 Pondelok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Blažej a Anna Potoční                                      Za účasti detí a mladých 

Jenkovce: 18:00  Z rod. Tkáčovej a Ivaničkovej                                           Za účasti detí 

Nižné Nemecké:   8:00  Spoveď a gr. kat. liturgia 

 

3.12. 2019 Utorok SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ  

Husák: 18:00  Mária a Jozef Gavuloví                                                Spoveď od 16:00 

Nižné Nemecké: 18:00  Štefan Župík, 3. výr. 

                

4.12. 2019 Streda FÉRIA 

Jenkovce:   5:45                                                                                            rorátna sv. omša   

Sejkov: 18:00  Mária a Michal Kubákoví     Spoveď od 16:00     Za úč. detí a mladých 

Krčava: 18:00  Štefan a Mária Horňakoví     Spoveď od 16:00    Za úč. detí a mladých 

      

5.12. 2019 Štvrtok FÉRIA 

Husák: 17:00  Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho  

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

 

6.12. 2019 Piatok SV. MIKULÁŠ, BISKUP 

Bežovce: 17:00  Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho                       Spoveď od 15:00 

Jenkovce: 17:00  Za chorých našej farnosti                                             Spoveď od 15:00 

Krčava: 18:15  Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho  

Sejkov: 18:15  Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

 

7.12. 2019 Sobota SV. AMBRÓZ 

Jenkovce: 8:00  Anna Zahorčáková, 1. výr.                              Sv. omša s večeradlom 

 

8.12. 2019 Nedeľa 2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
Bežovce: 8:00  Za veriacich farnosti  

Sejkov: 8:00   

Krčava: 9:30  ZBP pre Antona Križalkoviča s rod.  

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Martina a Milana Pinkovských 

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Miroslava Fedora s rod.  

Husák: 11:00  ZBP pre rod. Jozefa a rod. Matejovú 

Nižné Nemecké: 8:00  Gr. kat. liturgia 

9.—15.  decembra 2019 Liturgický program 

2. adventný týždeň 

 

9.12. 2019 Pondelok NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE 

Bežovce: 17:00  Helena a Ján Bučkoví   

Sejkov: 17:00  Anna a Ján Mitroví 

Jenkovce: 18:00  Michal Gergeľ                

Krčava: 18:00   

Nižné Nemecké: 19:00  ZBP pre Sebastiána Barnu a Danielu Michalčíkovú 

Husák: 19:00   

Nižné Nemecké:   8:00  Gr. kat. liturgia 

 

10.12. 2019 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  Margita Kudriková 

Nižné Nemecké: 18:00  Miroslav a Michal Fedoroví 

 

11.12. 2019 Streda FÉRIA 

Jenkovce:   5:45                                                                                        rorátna sv. omša 

Sejkov: 17:00  Juraj a Mária Zidoroví                                  Za účasti detí a mladých 

Krčava: 18:00  Michal, Zuzana a Mária Falisoví                 Za účasti detí a mladých 

    

12.12. 2019 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  ZBP pre Štefana a Alicu Fedorových          Za účasti detí a mladých 

Husák:  18:00  Juraj Regenda                                                  Za účasti detí a mladých 

 

13.12. 2019 Piatok SV. LUCIA – PANNA A MUČENICA 

Bežovce: 17:00  Július a Marek Tkáčoví 

Jenkovce: 18:00  Z rod. Bučkovej, Klamovej a Koporovej              Za účasti mladých 

 

14.12. 2019 Sobota FÉRIA 

    

15.12. 2019 Nedeľa 3. ADVENTNÁ NEDEĽA 

Husák: 8:00  ZBP pre rod. Novotňakovú 

Nižné Nemecké: 8:00   ZBP pre Petra Skybu 

Krčava: 9:30  ZBP pre Martinu Pastyrikovú s rod. 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre rod. Čigašovú 

Sejkov: 11:00   

Bežovce: 11:00  ZBP pre Luciu Kráľovú 


