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* Dnes 24. mája je zbierka na katolícke 
masmédia. Ďakujeme za váš milodar. 

* V nedeľu Zoslania Ducha Svätého, na 
Turíce, môžeme za obvyklých podmienok 
získať úplne odpustky pri verejnom spe-
ve alebo recitovaní hymnu Veni creator 
spiritus (Príď Duchu Sv. tvorivý). Nede-
ľou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľ-
konočné obdobie a začne obdobie cez rok, 
počas ktorého sa modlime Anjel Pána.  

* Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej 
farnosti v nedeľu 7. júna o 11:00 hod. vo 
farskom kostole v Jenkovciach. Je to sláv-
nosť celej našej farnosti. Modlime sa za 
prvoprijímajúce detí a ich rodiny.  

* V mesiaci máj sa počas týždňa na za-
čiatku sv. omše modlíme spoločne májo-
vú pobožnosť, v nedeľu popoludní v 
rámci pobožnosti.  

* Od 1. mája majú farnosti našej košickej 
arcidiecézy zriadené nové mailové adre-
sy. Ak chcete niektoré veci riešiť mailom, 
používajte na komunikáciu s našou far-
nosťou mail: jenkovce@abuke.sk   

* S platnosťou od 1. júla 2020 košický 
otec arcibiskup Bernard Bober prekladá 
nášho p. kaplána Adriana Průšu do farnos-
ti Nanebovzatia Panny Márie v Sečov-
ciach. Do našej farnosti prichádza zo Se-
čoviec p. kaplán Jozef Kohút. Našim kňa-
zom vyprosujeme každodenné Božie po-
žehnanie. 

* Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v 
našej spoločnosti, (kvôli chorobe Covid 
19), predlžuje sa možnosť poukázať 2 
% z dane. Ak máte POTVRDENIE o 
zaplatení dane z príjmov u seba doma a 
chcete 2 % poukázať našej farnosti, kon-
taktujte o. Mariána (0911 912 818) a on 
už vybaví všetko potrebné. Ďakujeme 
Vám, keď sa rozhodnete podporiť nás aj 
takýmto spôsobom. 

Farské oznamy * eRko – Hnutie kresťanských spoločen-
stiev detí pozýva k žitiu digitálnej mier-
nosti. „Vzhľadom na rozmach digitálnych 
technológií, ktoré sa stali bežnou súčasťou 
života nás i detí, sme sa rozhodli aktuali-
zovať doterajšiu kampaň Vypni telku, za-
pni seba! a pretvorili sme ju na MINIdigi. 
Chceme poukázať na dôležitosť digitálnej 
miernosti ako cnosti zajtrajška“, približuje 
zámer kampane Dominika Bujdáková, 
koordinátorka kampane. 

„Naše deti sú prvou generáciou vyrastajú-
cou v obklopení displejov. Je to nová situ-
ácia, ktorú dennodenne rieši každý rodič. 
Príliš veľa času na displejoch neumožňuje 
človeku naplno rozvinúť svoj tvorivý po-
tenciál a v neposlednom rade prílišné pou-
žívanie digitálnych technológií vedie k 
poruchám pozornosti. Preto cieľom kam-
pane MINIdigi je, aby deti a mladí na-
chádzali správnu mieru vo využívaní 
médií v digitálnej dobe“, objasňuje cieľ 
kampane Juraj Králik, predseda eRka. 

eRko ponúka niekoľko možností ako sa 
zapojiť do kampane aj tento rok. Na se-
dem dní kampane, ktorá bude prebiehať v 
termíne 25. – 31. 5. 2020, pripravilo eRko 
jednoduchý, hodnotný program pre rodi-
ny. Cieľom rodinných aktivít je vytvoriť 
priestor v rodinách na spoločné trávenie 
času, bez používania technológií. Zároveň 
animátori a realizátori kampane budú deti 
a mladých vyzývať, aby obmedzili, zmier-
nili využívanie tých digitálnych technoló-
gií, ktoré ich zbytočne oberajú o vzácny 
čas. Ponúknu im konkrétne tipy a výzvy 
ako ušetrený čas využiť na vlastný rozvoj 
a budovanie vzťahov. 

Rodiny aj v našej jenkovskej farnosti, kto-
ré sa chcete zapojiť do MINIdigi, napíšte 
na mail: jenkovce@abuke.sk Do 24 hodín 
v poštovej schránke obdržíte list aj s po-
kynmi. Viac si o tejto kampani môžete 
prečítať na www.erko.sk 

     „Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je 
Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 
12, 3b).  

    Ježiš sa za teba modlí (Jn 17, 9). 

    Vieš o tom? Je veľmi dôležité ve-
dieť to. Sám Boží Syn sa za teba pri-
hovára u Otca. Ježiš sa za teba mod-
lí. Vieš, tak ľudsky povedané, na aké 
úmysly? 

    „Svätý Otče, zachovaj ich vo svo-
jom mene" (Jn 17, 11b).  

    „... aby si ich ochránil pred 
Zlým" (v. 15b). 

    „Posväť ich pravdou" (v. 17). 

    „... aby všetci boli jedno ako ty, Ot-
če, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli 
v nás jedno, aby svet uveril, že si ma 
ty poslal" (v. 21). 

    „Nech sú tak dokonale jedno, aby 
svet spoznal, že si ma ty poslal a že 
ich miluješ tak, ako miluješ mňa" (v. 
23). 

    „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si 
mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, 
aby videli moju slávu" (v. 24). 

    Tieto Ježišove úmysly sú hotovou 
školou modlitby. Keď ťa najbližšie 
niekto poprosí o modlitbu, tak skús sa 
napojiť za Ježišovu modlitbu za tohto 
človeka s istotou, že v nej je obsiah-
nutý aj konkrétny úmysel človeka, 
ktorý ťa o modlitbu prosí. Takouto 

Ježiš sa modlí za teba 

modlitbou – v zjednotení s Ježišo-
vou modlitbou – mu vyprosíš nielen 
uzdravenie či trpezlivosť v chorobe, 
nielen vyriešenie nejakého problé-
mu, ale aj a najmä zotrvávanie v 
Bohu, ochranu pred Zlým, život v 
pravde, jednotu s bratmi a sestrami 
v Cirkvi (najmä v miestnej cirkvi) i 
radostné prebývanie v nebi.  

    Ježiš sa za teba modlí. Teraz už 
vieš, za čo sa modlí. Myslíš, že je v 
tvojom živote niečo, čo je dôležitej-
šie ako Ježišove zámery s tebou, 
za ktoré sa modlí? Určite nie. Preto 
vlož to, čo práve prežívaš, do tejto 
Ježišovej modlitby. Možno zistíš, 
že si sa len motal v sebe a vo svo-
jom pohľade na svet, no nevidel si 
Boží zámer s tebou i so svetom. 
Zmeň preto svoje zmýšľanie = rob 
pokánie a odteraz vždy, keď sa 
pôjdeš modliť, usiluj sa napojiť na 
Ježišovu modlitbu za teba.  

    Vieš, čo je ešte na tom celom 
nádherné? Ježiš sa za teba nepri-
hovára len niekde v nebi, ale pria-
mo v tvojom srdci. Od krstu v tebe 
žije. Nie je ďaleko. Ďakuj mu za to, 
posilňuj jeho prítomnosť v tebe 
častým prijímaním Chleba života, 
usiluj sa zmýšľať ako on (Flp 2, 5 – 
8). 

   Cesta svätosti je pre teba otvore-
ná. Sám Boh ťa ňou vedie, sám 
Boh robí všetko, aby si bol len je-
ho. 

Dvojtýždenník  25.máj  – 7. jún 2020 
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 Liturgický program 25. — 31. máj 2020 

7. Veľkonočný týždeň 

 

25.5.2020 Pondelok FÉRIA  

Bežovce: 17:00  Katarína Matejová, pohrebná sv. omša 

Jenkovce: 18:00  ZBP pre rod. Gajdošovú a Janejkovú 

Nižné Nemecké 17:00  Gr. kat liturgia 

 

26.5.2020 Utorok SV. FILIP NERI, KŇAZ 

Husák: 17:00  Michal a Mária Heškoví 

Nižné Nemecké: 18:00  Mária a Ondrej Targošoví 

                

27.5.2020 Streda FÉRIA 

Krčava: 17:00  Anna, Juraj a Mária Žeňuchoví 

Sejkov: 18:00  Eduard, Dušan a Juraj Šaroví 

      

28.5.2020 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  Anna a Ján Želiskoví 

Husák: 18:00  ZBP pre rod. Hlavačovú 

 

29.5. 2020 Piatok FÉRIA 

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

Jenkovce: 18:00  Mária a Ján Želiskoví 

 

30.5. 2020 Sobota FÉRIA 

    

31.5. 2020 Nedeľa NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE 

Nižné Nemecké: 8:00  ZBP pre Dávidka Poľaka 

Husák: 8:00  ZBP pre Eduarda „40“ a Silviu Čornejových 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Petra Šestáka 

Krčava: 9:30   

Bežovce: 11:00  Za veriacich farnosti 

Sejkov: 11:00  ZBP pre Mariána Raďaša s rodinou 

1.— 7. jún  2020 Liturgický program 

10. týždeň v cezročnom období 

 
1.6. 2020 Pondelok SVÄTODUŠNÝ PONDELOK 

Bežovce: 17:00  Ján Klacik 

Husák: 17:00   

Jenkovce: 18:00  ZBP pre Veroniku Žecovú a Danielu Pčolárovú 

Krčava: 18:00  Katarína Matejová 

Nižné Nemecké: 19:00  ZBP pre Slávku a Milana Dobiašových, „30. výr. sobáša“ 

Sejkov: 19:00   

 

2.6.2020 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  Peter 

Nižné Nemecké: 18:00  Štefan a Anna Župikoví 

 

3.6.2020 Streda SV. KAROL LWANGA A SPOLOČNÍCI, MUČENÍCI 

Sejkov: 18:00  Ján Ferenc                                                                  spoveď od 16:00 

Krčava: 18:00  Anna, Juraj, Vladimíra a Michal                            spoveď od 16:00 

 

4.6.2020 Štvrtok NÁŠHO P. JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA 

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 

 

5.6.2020 Piatok SV. BONIFÁC, BISKUP A MUČENÍK,   1. PIATOK V MESIACI 

Bežovce: 17:00  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho                  spoveď od 15:00 

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

Sejkov: 18:15  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

Krčava: 18:15  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

 

6.6.2020 Sobota PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

Jenkovce: 8:00  Július, Anna a Ján Sotakoví                         sv. omša s večeradlom 

    

7.6.2020 Nedeľa NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
Bežovce: 8:00  ZBP pre Klaudiu a Michala 

Sejkov: 8:00   ZBP pre Martu Raďašovú s rodinou 

Nižné Nemecké: 9:30  ZBP pre Juraja a Annu Lenčešových, „30. výr. sobáša“ 

Krčava: 9:30  ZBP pre Marinu s rodinou 

Husák: 11:00  ZBP pre Sofiu, Klaudiu, Simonku a Kristiána 

Jenkovce: 11:00  Za prvoprijímajúce detí a ich rodiny 


