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* V nedeľu 28. júna oslávime 12. výročie 
posviacky farského chrámu v Jenkov-
ciach. Slávenie začneme sv. omšou o 
11:00 hod. Po sv. omši bude náš Deň 
radosti pokračovať na farskom dvore, 
kde bude pre všetkých pripravené občer-
stvenie. Po občerstvení budú súťaže a hry 
pre deti, ukážka zásahu hasičov, eRko-
tance, a iné. Na Deň radosti pozývame 
všetkých našich veriacich nielen z Jenko-
viec, ale aj z filiálok, deti, mladých, rodi-
čov i starších. Tešíme sa na každého z 
vás. 

* V nedeľu 28. júna je zbierka na dob-
ročinné diela sv. otca. Za vaše milodary 
vám vyslovujeme úprimne Pán Boh 
zaplať.  

* V pondelok 29. júna je prikázaný svia-
tok sv. Petra a Pavla, apoštolov.  

* V nedeľu 5. júla vás pozývame na od-
pustovú slávnosť, ktorá bude v Niž-
nom Nemeckom o 11.00 hod. pri príleži-
tosti sviatku Návštevy Panny Márie. Ce-
lebrantom a kazateľom bude nový p. kap-
lán Jozef Kohút.  

* Od 20. do 24. júla pripravujeme letný 
farský detský eRko tábor na Drienici 
pre deti od 9 rokov. Cena je 45 eur, pre 
členov eRka 40 eur. V cene je ubytova-
nie, strava a doprava. Prihlášky nájdete v 
sakristii kostola. Prihlasovanie je do ne-
dele 21. júna, alebo do obsadenia kapaci-
ty ubytovania.  

* Letné podujatia v rodisku bl. Anny 
vo Vysokej nad Uhom: 

13. – 17. august 2020 Festival radosti – 
pre mladých nad 15 rokov 

30. august 2020 – 2. výročie blahorečenia 
Anny Kolesárovej 

Bližšie informácie nájdete na stránkach 

Farské oznamy www.annakolesarova.sk, domcek.org. 

* Akcie ACM  

- APka 2020 – animátorská prípravka 

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) 
pozýva mladých na APku 2020 – animá-
torskú prípravku, ktorá sa uskutoční v 
dňoch 30. júna – 5. júla 2020 na fare v 
Hermanovciach. Mladí majú možnosť 
získať základy animátorstva a dobrovoľ-
níckej služby v Cirkvi. 

- Frekvencia 2020 – pešia púť mladých 
Prešov – Levoča 

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) 
pozýva mladých na Frekvenciu 2020 – 
pešiu púť mladých Prešov-Levoča, kto-
rá sa uskutoční v dňoch 21. – 23. augusta 
2020. Cieľom je poďakovanie mladých 
za čas prázdnin a vyprosenie si nových síl 
do školského roku. 

Viac informácií o akciách a prihlasovaní 
nájdete na www.premladez.sk 

* Úmysly sv. omší za ctiteľov Božského 
srdca Ježišovho zo Sejkova a Krčavy  
budú odslúžené súkromne o. Mariánom 3. 
a 4. júla. 

* TK KBS. Vzhľadom na pokračujúce 
uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní 
všeobecného dišpenzu od povinnej 
účasti veriacich na nedeľných a svia-
točných bohoslužbách k 17. júnu 2020. 
Virtuálne spoločenstvo a sledovanie pre-
nosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitoč-
ný prostriedok vo výnimočnom stave, 
samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé 
spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe 
a sláveniach. Bezpochyby zostávajú v 
platnosti výnimky z povinnej účasti pre 
tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karan-
téne alebo pociťujú vážnu fyzickú či mo-
rálnu prekážku (napríklad veľkú obavu 
kvôli iným chronickým ochoreniam, poo-
peračným stavom, atď.).  

    Evanjelium 12. nedele sa začína vetou: 
„Nebojte sa ľudí." No keď si pozriete 
tento verš v Písme, tak tam je toto: 
„Nebojte sa ich". Po krátkom pátraní sa 
dá ľahko zistiť, že „ich" sa vzťahuje na 
tých, čo nás nenávidia. Teda nie na ľudí 
vo všeobecnosti, ale na konkrétnych ľudí, 
ktorí nás nenávidia a prenasledujú. Avšak 
aj táto nenávisť je ešte vymedzená. Nie je 
to nenávisť pre majetky či vzťahy, ale 
nenávisť pre Kristovo meno. 

    A sme doma. Vieš o niekom, kto ťa 
nenávidí pre Kristovo meno? Ja nie. A v 
tom je zrejme aj môj problém. Nie som 
takým ohlasovateľom Krista životom ani 
slovom, žeby to v synoch tmy vzbudzo-
valo voči mne nenávisť. A v ľahostajných 
ľuďoch túžbu milovať Boha. 

    Ježiš apoštolom hovorí, že všetci ich 
budú nenávidieť pre jeho meno. No aj tak 
ich posiela hlásať: „Priblížilo sa nebeské 
kráľovstvo." Prečo by ich však mali ľudia 
za to nenávidieť? Lebo toto ohlasovanie 
upriamuje srdcia ľudí na večnosť, vytrhá-
va ich zo zajatia pominuteľnosti, vracia 
im slobodu, ktorú im svet zobral. Všimni 
si, že svet okolo teba je plný otrokov: 
otroci alkoholu, otroci práce, otroci sexu, 
otroci mobilov, otroci hier, otroci televí-
zie, otroci informácií, otroci ľahostajnosti 
a apatie, otroci kritizovania, otroci kon-
špirácií, otroci zvykov... 

    Čoho otrokom si ty? Odpoveď na túto 
otázku sa dozvieš pomerne ľahko – je 
nejaká vec, nejaký vzťah, spôsob kona-
nia, čoho by si sa za žiadnu cenu nechcel 
vzdať, darovať, požičať? Odpoveď na 

„Nebojte sa ich.“ (Mt 10,26) 

túto druhú otázku je zároveň odpove-
ďou na prvú. Ale zároveň to môže byť 
odpoveďou aj na to, prečo niet nikoho, 
kto by ťa nenávidel – lebo žiješ ako ot-
rok vecí, vzťahov..., nie ako slobodný v 
Kristovi. 

    Keď nás dnes Ježiš vyzýva nebáť sa 
ľudí, je to zároveň výzva ohlasovať jeho 
radostnú zvesť. Tu nejde o to, aby si sa 
v noci nebál človeka, ktorého stretneš 
na ulici. Ale aby si sa nebál ohlasovať 
Ježišovo víťazstvo zo strachu, že ťa 
vysmejú, že ťa odmietnu, že ťa budú 
nenávidieť a prenasledovať. 

    Evanjelium sa ma vôbec nemusí tý-
kať. Ak nebudem ohlasovať Ježiša, ľu-
dia tmy nebudú mať dôvod nenávidieť 
ma, lebo budú ma vnímať ako jedného z 
nich. Nijako ma nebudú ohrozovať. To 
sa však nesmie stať! Som predsa synom 
svetla. Som poslaný ísť v Božom mene 
a byť svetlom v Pánovi! 

    Hneď dnes sa začnem intenzívne 
modliť za ľudí okolo seba, aby na mo-
jom konaní videli, že patrím Ježišovi. A 
za seba, aby môj život bol taký odlišný 
od života tých, čo sú v tme, aby videli 
moje dobré skutky a zatúžili milovať 
Boha aspoň tak, ako ho milujem ja. 
Možno to v niekom vyvolá nenávisť a 
prenasledovanie, ale s tým musím počí-
tať. Sám Ježiš ma na to upozorňuje. 

    Neboj sa žiť ako ten, čo miluje Ježiša. 
Potom sa nemusíš báť ani zvrátených 
ľudí. 

Dvojtýždenník  22. jún – 5. júl 2020 
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 Liturgický program 22. — 28. jún  2020 

12. týždeň v cezročnom období 

 

22.6..2020 Pondelok FÉRIA  

Bežovce: 17:00  ZBP Bohu známy 

Jenkovce: 18:00  Anna a Juraj Labikoví 

 

23.6.2020 Utorok FÉRIA 

Husák: 17:00  Poďakovanie od rod. Kopkovej, Hostovičakovej a Tkáčovej 

Nižné Nemecké: 18:00  Margita Kudriková 

                

24.6.2020 Streda NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA 

Krčava: 17:00  ZBP pre Arafata Wassa 

Sejkov: 18:00  z rod. Zavadskej 

      

25.6.2020 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké: 17:00  Magdaléna Marcinková 

Husák: 18:00  Ladislav Muskolay 

 

26.6. 2020 Piatok FÉRIA 

Bežovce: 17:00  Anna Fedorová                                                   Spoveď od 15:00 hod. 

Jenkovce: 18:00  Ján a Ján 

 

27.6. 2020 Sobota FÉRIA 

    

28.6. 2020 Nedeľa 13. NEDEĽA CEZ ROK 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Máriu a Jána Pastelákových 

Sejkov: 8:00  ZBP pre Mariána a Janku Falisových, „30. výr. sobáša“ 

Krčava: 9:30  ZBP pre Marienku Mihalčikovú 

Nižné Nemecké: 9:30  ZBP pre Zuzanu „25“ a Ľuboša 

Husák: 11:00  ZBP pre Máriu a Michala Hlavačových, „50. výr. sobáša“ 

Jenkovce: 11:00  ZBP pre Jána a Lukáša Gajdošových       Výročie konsekrácie chrámu 

29. jún — 5. júl 2020 Liturgický program 

13. týždeň v cezročnom období 

 

29.6. 2020 Pondelok SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 

Bežovce: 16:30  ZBP pre Miloša Posypanku, „50“ 

Husák: 16:30  ZBP pre rod. Pliškovú a Tkáčovú 

Jenkovce: 17:45  ZBP pre Štefana Hakuču 

Krčava: 17:45  ZBP pre Matúša, Barborku, Danielku a Timejku 

Nižné Nemecké: 19:00  ZBP pre Michala, Luciu a Ondreja 

Sejkov: 19:00  ZBP pre Miroslava Kubáka, „50“ 

 

30.6.2020 Utorok FÉRIA 

Husák: 19:00  Za vypočutie modlitieb rod. Fenkart              Spoveď od 17:00 hod. 

Nižné Nemecké: 19:00  Juraj, Anna a Michal Kornucoví 

 

1.7.2020 Streda FÉRIA 

Sejkov: 19:00  Jozef Kubák                                                        Spoveď od 17:00 hod. 

Krčava: 19:00  z rod. Roškovej a Rusiňakovej                         Spoveď od 17:00 hod. 

 

2.7.2020 Štvrtok NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE 

Husák: 8:00  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho  

Nižné Nemecké: 19:00  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho           Spoveď od 17:00 hod. 

 

3.7.2020 Piatok SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, PRVÝ PIATOK V MESIACI 

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

Bežovce: 19:15  Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho                                                    

 

4.7.2020 Sobota SV. OMŠA S PLATNOSŤOU ZA NEDEĽU 

Krčava: 19:00  ZBP pre Jána, Mariána a Jozefa Gelenekyových                                                           

 

5.7.2020 Nedeľa SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Patrika Mesaroša „20“ 

Husák: 8:00   ZBP pre Rozáliu Hovanetovú „70“ 

Sejkov: 9:30  ZBP pre Annu a Radoslava s rod. 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre Martina, Katarínu, Tomáša a Veroniku Žecových 

Nižné Nemecké: 11:00  Za veriacich obce Nižné Nemecké a ich hostí     odpustová slávnosť 


