
FEBRUÁR hod. Barca hod. Šebastovce

01 PO 18.00 + Imrich - -

02 UT 18.00 + Ján 17.00  Ján

03 STR 06.30 + Ján, Anna, Ondrej, Alžbeta - -

04 ŠTV 18.00  Ferenc/60r.ž. - -

05 PIA 18.00  Eva/50r.ž. 17.00  rod. Baksová a Pešková

06 SO 07.15 za ružencové bratstvo - -

07 NE 07.30
10.30

 Eleonóra a Tomáš/40r.m.ž.
za farnosť

09.00 + Imrich Balogh/1.výročie

08 PO 18.00 + Verona a Imrich - -

09 UT 18.00 + Peter, Matej, Pavol 17.00 + Pavol

10 STR 06.30 + Imrich a Tomáš - -

11 ŠTV 06.30 + Július, Etela, Valéria - -

12 PIA 18.00 + z rod. Hrežovej a Dziakovej 17.00 + Alžbeta a Ľudovít

13 SO 07.15  rod. Babjáková a Timková - -

14 NE 07.30
10.30

 Ladislav a Alžbeta
 Emília/60r.ž.

09.00  Imrich s rodinou/80r.ž.

15 PO 18.00  Jozef s rodinou/40r.ž. - -

16 UT 18.00  Patrik/40r.ž. 17.00 + Imrich a Helena

17 STR 06.30
18.00

+ Michal, Jozef, Ján, Anna, Marta
za farnosť

17.00 + z rod. Szabovej

18 ŠTV 06.30 + Ladislav, Katarína, František, Ladislav 17.00 + starí rodičia darcu

19 PIA 18.00  Albína/50r.ž. - -

20 SO 07.15  Dávid s rodinou - -

21 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Eva a Peter/25r.m.ž.

09.00  Veronika/55r.ž.

22 PO 18.00 + Mária, Štefan, Ján, Mária - -

23 UT 18.00 + Andrej, Barbora, Jozef, Júlia, Anna 17.00 na úmysel darcu

24 STR 06.30 + Cyril, Terézia, Cyril, Margita - -

25 ŠTV 06.30 + Jozef, Mária, Ondrej, Mária, Pavol 17.00 + Mária a František

26 PIA 18.00  Helena/70r.ž. - -

27 SO 07.15 + Jozef - -

28 NE 07.30
10.30

 Alžbeta/60r.ž.
 Mária a Pavol/45r.m.ž.

09.00 + Alžbeta a Jozef

ZRKADLO FARNOSTI
MESAČNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI V KOŠICIACH - BARCI

 Rímskokatolícky farský úrad, Abovská 20, 040 17 Košice-Barca
  0902 893 920    web: farnostbarca.sk    email: farnostbarca@gmail.com

XVII. ROČNÍK                          FEBRUÁR 2021

Kancelária: Po a Pia: 16:00 - 17:30; Ut a Štv: 15:30 - 16:30, Str: po rannej sv. omši

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

KRÍŽOVÉ CESTY PO UVOĽNENÍ PANDEMICKÝCH OBMEDZENÍ
BARCA:  piatok  o 17.30 hod.; nedeľa o 14.00 hod.
ŠEBASTOVCE: štvrtok/piatok (v závislosti od sv. omše) o16.30; nedeľa o 14.00 

Odporúčam spoločnú modlitbu krížovej cesty doma v rodinách aspoň v nedeľu, obetujme ju 
za ukončenie pandémie. Už je nám všetkým dlho žiť izolovane, ale musíme vydržať.

POPOLCOVÁ STREDA (17. február)
Týmto dňom začíname pôstne obdobie. Je to deň prísneho pôstu  
a zdržania sa mäsitých pokrmov. 

PÔSTNE OBDOBIE
Pôst, almužna a modlitba sú tri tradičné spôsoby, ako sa pripraviť na slávenie Veľkej noci, ako 
korigovať svoj život, aby sme boli dobrými Ježišovými nasledovníkmi. Pôstne obdobie je časom, 
kedy sa znova môžeme učiť milovať - Božím spôsobom; je príležitosťou k novým stretnutiam  
s Kristom v modlitbe, v Jeho slove, vo sviatostiach a v blížnom.

PIATOK JE DŇOM POKÁNIA (a nielen  v pôstnom období)
Lebo v piatok obetoval Ježiš svoj život na kríži za nás a za naše hriechy; a preto každý piatok -  
v pôstnom období aj mimo neho - robíme skutok pokánia jedným zo spôsobov:
- zdržovanie sa mäsitého pokrmu
- čítanie Svätého písma aspoň 10 minút
- skutok nábožnosti: sv. omša, krížová cesta alebo ruženec
- skutok lásky: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená  
s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám
- sebazápor: zrieknutie sa niečoho, čo mám rád

SČÍTANIE OBYVATEĽOV (15. február až 31. marec 2021)
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať vyplnením elektronického formulára. Jedným zo zisťovaných 
údajov je aj náboženské vyznanie, pod ktorým sa chápe vzťah obyvateľa k náboženstvu  
a k Cirkvi. Prihlásením sa ku Katolíckej cirkvi sa zároveň priznávame k Ježišovi Kristovi, nášmu 
Spasiteľovi.

AKTUÁLNE
Drahí veriaci, už je nám všetkým dlho a smutno žiť izolovane, ale musíme vydržať. Zatiaľ 
neviem povedať, kedy sa obnoví slávenie verejných bohoslužieb, aj preto je ťažké plánovať 
akékoľvek aktivity. Kostoly budú otvorené pre súkromnú modlitbu zatiaľ každú nedeľu od 9.00 
do 15.30 h. Úmysly svätých omší slúžim spolu s duchovným otcom Vladom v stanovenom 
termíne. Vďaka aj za materiálnu podporu farnosti - za osobné dary aj prevody na farský účet.

Modlime sa za seba navzájom – my za vás a vy za nás kňazov, aby sme s dôverou voči Bohu 
prešli toto neľahké obdobie. Na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a sv. Jozefa, ktorého 
mimoriadny rok práve prebieha, vyprosujme od všemohúceho Boha ukončenie pandémie, 
uzdravenie chorých a spásu tým, ktorých povolal do večnosti a kvôli obmedzeniu počtu 
veriacich sme sa na ich pohrebných obradoch nemohli zúčastniť. 


