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* Dnes, 12. januára o 18:00 hod. je stretnutie 
mužov na fare, ktorí rozmýšľajú o duchov-
nom programe Exodus 90. 

* Týždeň od 18. do 25. januára je týždeň 
modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätaj-
me na tento úmysel aj vo svojich osobných 
modlitbách.  

* 18. januára v sobotu o 14.00 hod. je eRko 
stretko pre deti z celej našej farnosti, aj z 
filiálok, v stretkárni v Jenkovciach.  

* Srdečne Vás pozývame na slávenie pút-
nickej soboty dňa 18.1.2020 v Pavlovciach 
nad Uhom s nasledovným programom: 

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – 
Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Ho-
dinu Božieho milosrdenstva budú viesť re-
hoľné sestry z kongregácie Matky Božieho 
milosrdenstva z Nižného Hrušova. 

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu 
krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti 
Nižný Hrušov a dp. farár František Petro. 

- po krížovej ceste sa prihovorí kňaz Rudolf 
Smoter. Téma - Hriech prvých rodičov. 

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod 
vedením veriacich z farnosti Košice Furča a 
dp. farár Aurel Halajčík i dp. kaplán Štefan 
Kačmár. 

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a 
kazateľom bude CSILic. Mgr. Rudolf Smo-
ter, farár vo farnosti Tibava. Služby počas 
sv. omše a adorácie budú mať na starosti 
veriaci z farnosti Rozhanovce, pod vedením 
dp. Farára Mareka Veľasa. 

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za 
rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobode-
nie od zlého. 

V rámci programu bude obnova krstných 

Farské oznamy sľubov, obnova manželských sľubov, požeh-
nanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a 
možnosť pristúpiť aj k Sviatosti zmierenia. 

* Budúcu nedeľu 19. januára je zbierka na 
pastoráciu mládeže v našej arcidiecéze. 
Máme Arcidiecézne centrum mládeže v Ko-
šiciach, Univerzitné pastoračné centrá v Ko-
šiciach a Prešove a Pútnický dom Anky Ko-
lesárovej vo Vysokej nad Uhom. Za váš mi-
lodar vám srdečne ďakujeme.  

* V sobotu 25. januára o 10:00 hod. pozýva-
me všetkých koledníkov Dobrej noviny ( aj z 
filiálok) na spoločné poďakovanie do našej 
stretkárne v Jenkovciach. Zahráme si kalčeto 
(stolový futbal), stolný tenis a iné hry. Ako 
občerstvenie nás čaká pizza, hranolčeky, 
chipsy, kofola... Všetci ste srdečne vítaní. 

* Máš na to! Som na teba hrdý! To sú slo-
vá, ktoré v hĺbke srdca túži počuť každý 
chlapec a muž, a veriť, že sa týkajú práve 
jeho. V týchto dňoch, ktoré sú tak hlboko 
poznačené absenciou otcov v rodinách či 
strachom mužov z preberania zodpovednosti, 
no zároveň obrovskou túžbou chlapov po 
poznaní vlastnej identity a spirituality,  sa 
nám tieto slová vytrácajú, ba dokonca akoby 
strácali na význame. No je tomu skutočne 
tak? Srdečne vás pozývame na 83. Púť ra-
dosti, s prívlastkom Valentínska,  ktorá sa 
uskutoční na Základnej škole v Pavlovciach 
nad Uhom počas druhého februárového ví-
kendu od 7. do 9. februára 2020. Našimi 
hlavnými hosťami budú pán farár zo Žako-
viec - otec Marián Kuffa a Košický arcibis-
kup-metropolita Mons. Bernard Bober. Pri-
hlasovanie je do 31. januára, alebo do obsa-
denia kapacít na webstránke 
www.domcek.org.  

* Tí, ktorí plánujete uzavrieť sviatosť man-
želstva v roku 2020, alebo v prvej polovici 
nasledujúceho roka, ohláste sa, prosím, kňa-
zom farnosti do konca januára. Príprava bude 
prebiehať spoločne podľa dohodnutých ter-
mínov. Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí majú 
vážnu známosť, ale svadbu ešte neplánujú.  

    Musíme sa modliť tak, ako nás to naučil 
Ježiš. Ježiš povedal: keď sa modlíš, vojdi 
do ticha tvojej izby, vzdiaľ sa od sveta 
a obráť sa na Boha oslovujúc ho „Otče!“. 
Ježiš nechce, aby jeho učeníci boli ako 
pokrytci, ktorí sa modlia postojačky na 
námestiach, aby ich ľud obdivoval (Mt 
6,5). Ježiš nechce pokrytectvo. 

    Skutočná modlitba je tá, ktorá sa deje 
v skrytosti svedomia, v srdci: je nebada-
teľná, viditeľná jedine pre Boha. Len ja 
a Boh. Vyhýba sa falošnosti: pred Bohom 
je nemožné predstierať. Nie je to možné, 
pred Bohom neexistuje vplyvná maska, 
Boh nás pozná takých, akí sme, obnaže-
ných v našom svedomí: nemožno niečo 
predstierať. Pri koreni dialógu s Bohom je 
tichý dialóg, ako stretnutie pohľadov 
dvoch osôb, ktoré sa milujú: človek a Boh 
– stretnutie pohľadov – to je modlitba. 
Hľadieť na Boha a dovoliť Bohu, aby na 
mňa hľadel, to znamená modliť sa. „Otče, 
ale veď nevyslovujem slová“. Hľaď na 
Boha a dovoľ mu, aby na teba hľadel. To 
je modlitba, je to pekná modlitba! 
A predsa, aj napriek tomu, že modlitba 
učeníka je úplne dôverná, nikdy neupadá 
do intimizmu“ [úniku do vlastného vnút-
ra]. V skrytosti svedomia kresťan nene-
cháva svet za dverami svojej izby, ale 
v srdci si nesie osoby a situácie, problémy 
a mnohé veci – všetky ich vnáša do mod-
litby. V texte Otčenáša je jedna pozoru-
hodná absencia, neprítomnosť. Ak by som 
sa vás spýtal, čo je tým pozoruhodne ne-
prítomným v texte Otčenáša, nebude ľah-
ké odpovedať... chýba tam slovo „ja“. Ni-
kdy nehovoríme „ja“. Ježiš nás učí modliť 

Otec nás všetkých 

sa majúc na perách predovšetkým 
„Ty“, pretože kresťanská modlitba je 
dialógom: „posväť sa meno tvoje, príď 
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja“. Nie 
moje meno, moje kráľovstvo a moja 
vôľa. Ja tam nepasuje. Potom však 
prechádzame k „my“. Celá druhá časť 
Otčenáša je skloňovaním prvej osoby 
množného čísla: „chlieb náš každo-
denný daj nám dnes, odpusť nám naše 
viny, neuveď nás do pokušenia, zbav 
nás zlého“. 

    Dokonca i tie najzákladnejšie požia-
davky človeka – akou je prosba 
o pokrm na utíšenie hladu – sú všetky 
v množnom čísle. V kresťanskej mod-
litbe nikto neprosí o chlieb pre seba 
samého: chlieb môj každodenný daj 
mi dnes, to nie, ale daj nám, prosíme 
oň pre všetkých, pre všetkých chudob-
ných sveta. Nezabudnite na to, chýba 
tu slovo „ja“. Modlíme sa v osobe 
„Ty“ a „my“. Je to jedna dobrá lekcia 

od Ježiša, nezabudnime na to. A prečo 
je to tak? Pretože v dialógu s Bohom 
neexistuje priestor pre individualiz-
mus. Neexistuje vystatovanie sa vlast-
nými problémami, akoby sme my boli 
tými jedinými na svete, ktorí trpia. 
Neexistuje modlitba pozdvihnutá 
k Bohu, ktorá by nebola modlitbou 
spoločenstva bratov a sestier, tým 

„my“: sme spoločenstvom, sme bratmi 
a sestrami, sme jedným ľudom mod-
liacim sa ako „my“. 
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 Liturgický program 13. — 19. január  2020 

1. týždeň v cezročnom období 

 

13.1.2020 Pondelok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Ján Miľko                                                            Za účasti detí a mladých 

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Janu, Emmu a Petra Jeszeyových                       Za účasti detí 

Nižné Nemecké: 16:00  Gr. kat. liturgia 

 

14.1.2020 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  Anna, Michal a Zuzana Beňakoví    

Nižné Nemecké: 18:00  Margita Kudriková 

                

15.1.2020 Streda  FÉRIA 

Krčava: 17:00  Ladislav Richter, 1. výr.                                    Za účasti detí a mladých 

Sejkov: 18:00  Michal a Anna Kostrejoví                                 Za účasti detí a mladých 

      

16.1.2020 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  Michal Duda                                                      Za účasti detí a mladých 

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

 

17.1.2020 Piatok SV. ANTONA , OPÁTA 

Bežovce: 17:00  Mária Jenčíková 

Jenkovce: 18:00  Jarmila, Milan a Mária z rod. Ľochovej                    Za účasti mladých 

 

18.1.2020 Sobota FÉRIA 

Pavlovce n Uhom: 15:00  Pútnická sobota 

 

19.1.2020 Nedeľa 2. nedeľa v cezročnom období 

Bežovce: 8:00  ZBP pre rod. Mesarošovú  

Sejkov: 8:00  ZBP pre Jána Kotlára „80“ 

Krčava: 9:30  ZBP pre Filipa Ferenca 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Ľuboša Hakuču 

Nižné Nemecké: 11:00  Za veriacich farnosti 

Husák: 11:00  ZBP pre Juraja a Janu Novotňakových, 10. výr. sob. 

20.— 26. január 2020 Liturgický program 

2. týždeň v cezročnom období 

 

20.1.2020 Pondelok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Anna Oreská a jej rodičov 

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Marcelu Gajdošovú 

Nižné Nemecké: 16:00  Gr. kat. liturgia 

 

21.1.2020 Utorok SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE 

Husák: 17:00  Na úmysel darcu 

Nižné Nemecké: 18:00  Ján a Anna Tancošovi 

 

22.1.2020 Streda FÉRIA 

Sejkov: 17:00  Ján, Michal a Anna Ferencoví a Ohradzanskí              

Krčava: 18:00  Z rod. Slosarčíkovej a Humenovej             Za účasti detí a mladých 

 

23.1.2020 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  Magda Marcinková                                       Za účasti detí a mladých 

Husák:  18:00  Michal, Ján a Anna Fečíkoví, Hostovičakoví     Za účasti detí a mla. 

 

24.1.2020 Piatok SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO 

Bežovce: 17:00  Mária, Pavol, Mária a Mária Tkáčoví 

Jenkovce: 18:00   Jozef Trubik                                                             Za účasti mladých 

 

25.1.2020 Sobota OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA 

    

26.1.2020 Nedeľa 3. nedeľa v cezročnom období 

Husák: 8:00  ZBP pre Ivetu Hlavačovú „45“ s rod. 

Nižné Nemecké: 8:00    

Krčava: 9:30   

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Jarmilu Lehotajovú s rod.  

Sejkov: 11:00  ZBP pre Agnesu Pallayovú 

Bežovce: 11:00  ZBP pre rod. Dobiašovú, Fedorovú a Gregušovú 


