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* Z informácií a odporúčaní z Arcibiskup-
ského úradu v Košiciach a po porade s 
kňazmi z dekanátu vám, drahí veriaci, 
predkladáme ponuku prípravy a sláve-
nia Veľkej noci. Na úvod chcem povedať, 
že v tomto mimoriadnom čase nie ste via-
zaní ani sviatosťou zmierenia ani sv. om-
šou. Je to ponuka pre tých, ktorí po tom 
túžia. Tak to aj prijmite. Pri našej kňazskej 
liturgickej službe chceme dodržiavať bez-
pečnostné opatrenia a prosíme aj vás o ich 
dodržiavanie. Ide o nosenie rúška na tvári, 
nezhromažďovať sa v skupinkách, robiť 
veci vonku na priestranstve a nie v budo-
vách. 

* Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred 
veľkonočnými sviatkami bude v našej far-
nosti takto: v sobotu 4. apríla o 9.00 hod. 
Husák a o 14.00 hod. Krčava. V nedeľu 5. 
apríla o 14.00 hod. Jenkovce. V pondelok 
6. apríla o 17.00 hod. Bežovce. V utorok 
7. apríla o 17.00 hod. Nižné Nemecké. V 
stredu 8. apríla o 17.00 hod. Sejkov. Spo-
vedať budeme dvaja jenkovskí kňazi. Po-
čas spovedania budeme každých 30 minút 
rozdávať Sväté prijímanie, ktoré dostanete 
na ruku. Spovedať budeme postojačky 
vonku pri kostole, aby ste neboli blízko pri 
sebe. K sviatosti pokánia pristúpte pripra-
vení podľa modlitebnej knihy. Kto by mal 
morálny problém vychádzať z domu, ne-
musí k sviatosti zmierenia pristúpiť. 

* Chorých, ktorých chcete, aby sme vy-
spovedali pred veľkonočnými sviatkami, 
nahláste telefonický (0911 912 818) do 
štvrtku 2. apríla. Spovedať budeme v pia-
tok 3. apríla dopoludnia.  

* Prvopiatkových chorých navštívime v 
piatok 3. apríla dopoludnia. Kto si neprosí, 
aby sme v tomto čase prišli, nech to ozná-
mi telefonický (0911 912 818). 

* Na Veľký piatok krížovú cestu v jen-
kovskom parku o 11:00 hod. sa budem 

Farské oznamy modliť bez veriacich, len s asistenciou. 
Tohto roku, prosím, zostaňte doma. V 
modlitbe ale celá farnosť budeme spojená. 

* Požehnanie veľkonočných pokrmov:  

Veľkonočná nedeľa:  

7:00 hod. Záhor  

7:30 hod. Tašuľa a Kristy   

8:00 hod. Bežovce a Sejkov  

8:30 hod. Jenkovce a Krčava  

9:00 hod. Husák a Nižné Nemecké  

Požehnanie jedál bude vonku pri kostole 
alebo pri kríži. Milodar z požehnania jedál 
bude oferou na kostol. 

* Slávenie Veľkonočných sviatkov je do-
volené len v katedrálach a farských kosto-
loch, bez verejnosti, iba s asistenciou. Vo 
farskom liste máte uvedené časy, kedy 
budú slávenia v našej jenkovskej farnosti. 
V duchu budeme všetci zjednotení. 

Na Vigíliu Ježišovho zmŕtvychvstania, v 
sobotu v noci, sa rozozvučia naše farské 
zvony. Nech ich zvuk bude poslom dob-
rých správ, radosti a víťazstva. 

Odporúčame vám sledovanie veľkonoč-
ných obradov v televízií, rozhlase, či na 
internete. 

* Kňazi každý deň slávime sv. omšu. Via-
cerí sa pýtate, ako je to s úmyslami sv. 
omši, ktoré boli písané na toto obdobie. 
Sv. omše od 11. do 29. marca neboli sláve-
né. Od 30. marca pokračujeme v slávení 
úmyslov podľa rozpisu vo farskom liste. 
Stále nie je dovolené sláviť sv. omše s ve-
rejnosťou. Kto si v tomto čase neprosí slá-
venie sv. omše, nech kontaktuje o. Mariá-
na (0911 912 818). 

* Ďakujme za jarnú zbierku na charitu. 
V našej farnosti sa spolu vyzberalo 449,70 
€. Bežovce 112,40 €, Husák 58,80 €, Jen-
kovce 42,30 €, Krčava 41 €, Nižné Nemec-
ké 123,20 €, Sejkov 72 €.  

    „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 

Pane, tvoje slovo dnes večer tne do živého a 

týka sa nás, všetkých. V tomto našom svete, 

ktorý ty miluješ viac než my, sme napredovali 

plnou rýchlosťou a cítili sa silní a schopní na 

všetko. Lakomí po zárobku, nechali sme sa 

pohltiť vecami a vyčerpať náhlením. Nezastavili 

sme sa pred tvojimi výzvami, nepohli nami 

vojny a planetárne nespravodlivosti, nepočuli 

sme volanie chudobných a našej ťažko chorej 

planéty. Napredovali sme bezohľadne a mysleli 

sme si, že navždy zostaneme zdraví na chorom 

svete. Teraz, keď sa nachádzame na rozbúre-

nom mori, voláme k tebe: „Zobuď sa, Pane!” 

    „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 

Pane, obraciaš sa na nás s výzvou, výzvou po 

viere. Čo nie je len veriť, že jestvuješ, ale prísť 

k tebe a s dôverou sa ti odovzdať. Cez túto pôst-

nu dobu zaznieva tvoja naliehavá výzva: 

„Zmeňte sa!”, „Obráťte sa ku mne celým svojím 

srdcom” (Joel 2, 12). Voláš nás, aby sme prijali 

tento čas skúšky ako čas rozhodnutia sa. Nie je 

to čas tvojho súdu, ale nášho súdu: čas vybrať 

si, čo stojí za to a čo sa pomíňa, rozoznať, čo je 

nevyhnutné od toho, čo nie je. Je to čas presme-

rovať náš život k tebe, Pane, a k druhým. A 

môžeme pritom pozerať na toľkých našich spo-

lupútnikov, ktorí zareagovali v čase strachu a 

darovali svoj život. Je to účinná sila Ducha 

„Čo sa tak bojíte?!“  

rozliata a stvárnená do rôznych podôb seba-

darovania. Je to život Ducha, ktorý je schop-

ný zachrániť, oceniť a ukázať, ako naše živo-

ty udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa 

obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú na 

titulkách novín a časopisov ani na veľkých 

pódiách posledného show, ale bezpochybne 

práve oni dnes píšu rozhodujúce udalosti 

našich osudov: lekári, zdravotné sestry, za-

mestnanci supermarketov, upratovačky, 

opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové 

služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a 

toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa neza-

chráni sám. Zoči-voči utrpeniam, kde sa 

meria opravdivý rozvoj našich národov, 

objavujeme a zakúšame Ježišovu veľkňazskú 

modlitbu „aby všetci boli jedno“ (porov. Jn 

17, 21). Koľkí ľudia každý deň prejavujú 

trpezlivosť, šíria nádej a snažia sa nezasievať 

paniku, ale spoluzodpovednosť. Koľkí otco-

via, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú 

našim deťom malými a každodennými gesta-

mi, ako čeliť a prechádzať krízou prispôso-

bením svojich zvykov, povznášať zrak a 

podnecovať modlitbu. Koľkí ľudia sa mod-

lia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých. 

Modlitba a tichá služba – toto sú naše ví-

ťazné zbrane. 

                                               Pápež František 

Dvojtýždenník   30. marec - 12. apríl 2020 
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 Liturgický program 30. marec — 5. apríl 2020 

5. pôstna nedeľa 

 

30.3.2020 Pondelok FÉRIA 

   Rod. Balogovej a Ondrikovej                             (Bežovce) 

   Zuzana a Štefan Horňakoví                               (Jenkovce) 

 

31.3.2020 Utorok FÉRIA 

   ZBP pre Mariána a Mariána s rod.                    (Husák) 

   Margita Kudriková                                             (Nižné Nemecké) 

                

1.4.2020 Streda FÉRIA 

   Michal „3.výr.“ a Milan Zahorčákoví               (Sejkov)  

   Anna Sulejová                                                       (Krčava) 

      

2.4.2020 Štvrtok FÉRIA 

   ZBP pre Michala Dudu „60“                              (Nižné Nemecké)         

   ZBP pre Máriu s rod.                                           (Husák) 

 

3.4. 2020 Piatok FÉRIA 

   Za chorých našej farnosti                                   (Jenkovce) 

   ZBP pre Annu Telepkovú                                  (Jenkovce) 

 

4.4. 2020 Sobota FÉRIA 

   ZBP pre Jána Ivaničku „60“                               (Jenkovce) 

   ZBP pre Máriu Kotlárovú                                  (Sejkov) 

 

5.4. 2020 Nedeľa Nedeľa utrpenia Pána, Kvetná nedeľa 

Jenkovce: 9:30  Za veriacich farnosti 

   ZBP pre rod Štovčíkovú                                     (Bežovce) 

6.— 12. apríl  2020 Liturgický program 

Veľký týždeň 

 

6.4. 2020 Pondelok FÉRIA 

   Juraj Gajdošovci                                                     (Bežovce)  

   ZBP pre Jána s rod.                                                (Jenkovce) 

 

7.4.2020 Utorok FÉRIA 

   Zuzana a Štefan Sirkoví                                        (Husák)                        

   Štefan a Anna Župikoví                                        (Nižné Nemecké) 

 

8.4.2020 Streda FÉRIA 

   Zuzana a Ján Šlapakoví                                        (Sejkov)  

   Michal, Zuzana, Michal a Pavel                          (Krčava) 

 

9.4.2020 Štvrtok ZELENÝ ŠTVRTOK 

Jenkovce: 18:00  Milan Sabol                                                             (Nižné Nemecké)                                      

 

10.4.2020 Piatok VEĽKÝ PIATOK 

Jenkovce: 15:00  Slávenie utrpenia a smrti Pána                                                  

 

11.4.2020 Sobota BIELA SOBOTA, VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

Jenkovce: 19:30  Za veriacich farnosti 

 

12.4.2020 Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania 

Jenkovce: 11:00  ZBP pre Janu a Pavlu 

   ZBP pre Renátu Tomkovú s rod.                          (Bežovce) 


