
MAREC hod. Barca hod. Šebastovce

01 PO 18.00 + Ján a Júlia - -

02 UT 18.00 Imrich, Mária, Imrich, Mária 17.00 na úmysel darcu

03 STR 06.30  Karol a Edita - -

04 ŠTV 18.00  Jozef s rodinou/65r.ž. - -

05 PIA 18.00  Alžbeta/70r.ž. 17.00 + Margita a Pavol

06 SO 07.15 za ružencové bratstvo - -

07 NE 07.30
10.30

 Tomáš/65r.ž. 09.00  Jaroslav/50r.ž.

08 PO 18.00  Terézia a Peter/65r.ž. - -

09 UT 18.00 + Michal Maňko/1.výročie 17.00 + Imrich a Alžbeta

10 STR 06.30 + Michal a Alžbeta - -

11 ŠTV 06.30 + Mikuláš, Alžbeta, Štefan - -

12 PIA 18.00 + z rod. Šestákovej a Janočkovej 17.00 + Mária, Terézia, Koloman

13 SO 07.15 + Štefan, Anna, kňaz Vincent - -

14 NE 07.30
10.30

+ kňaz Peter, Andrej, Alžbeta
za farnosť

09.00 + Jaroslav

15 PO 18.00 + Pavel, Margita, Andrej, Júlia - -

16 UT 18.00 + Ladislav, Miroslav, Alena 17.00 + Helena a Ladislav

17 STR 06.30  Milada, Darina, Andrej - -

18 ŠTV 06.30 + Bartolomej, Mária, Ján, Mária - -

19 PIA 18.00  Eduard/25r.ž. 17.00  duchovný otec

20 SO 07.15 + z rod. Vargovej a Timkovej - -

21 NE 07.30
10.30

za farnosť
 rodina Baloghová.

09.00 + Anna a František

22 PO 18.00 + Peter - -

23 UT 18.00 + František, Mária, František 17.00 + z rod. Baloghovej

24 STR 06.30 + Andrej a Mária - -

25 ŠTV 18.00 + kňaz František Beeda 17.00  duchovný otec

26 PIA 18.00  Monika/18r.ž. - -

27 SO 07.15 + z rod. Chatrnúchovej - -

28 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Judita, Renáta a Jozef s rod.

09.00  Anna/70r.ž.

29 PO 18.00 + Július a Marta - -

30 UT 18.00  Adriana/30r.ž. a Michal/30r.ž. 17.00 + Štefan a Katarína

31 STR 06.30  Rudolf/70r.ž. - -
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neodsudzuje, ale prijíma nás, objíma, podopiera 
nás a odpúšťa nám.
 Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj 
v poslušnosti Bohu: svojím áno chráni 
Máriu a Ježiša, ktorého učí konať Božiu vôľu, 
spolupracujúc na veľkom tajomstve Vykúpenia.
Zároveň je Jozef otcom v prijímaní, pretože 
prijíma Máriu bez preventívnych podmienok“, 
čo je dôležité gesto ešte i dnes – píše pápež 
František – v tomto svete, v ktorom psychologické, 
slovné a fyzické násilie na žene je evidentné. Ale 
Máriin ženích je práve ten, ktorý dôverujúc 
v Pána prijíma v jej živote udalosti, ktorým 
nerozumie, s „odvahou a silou“, ktoré 
pramenia zo „sily Ducha Svätého“.
 Cez sv. Jozefa nám akoby Boh opakoval: 
Nebojte sa!, pretože viera dáva význam 
každej udalosti, radostnej či smutnej. Prijatie 
uskutočňované Jozefom nás pozýva prijímať 
druhých bez vylučovania, takých, akí sú, so záľubou 
pre slabých.
 Patris corde ďalej ukazuje kreatívnu odvahu 
svätého Jozefa, ktorý vie premeniť problém 
na príležitosť tým, že vždy dáva na prvé miesto 
dôveru v Božiu prozreteľnosť. Čelí konkrétnym 
problémom svojej rodiny, presne tak ako iné 
rodiny sveta, obzvlášť rodiny migrantov. Ako 
ochranca Ježiša a Márie, Jozef nemôže nebyť 
ochrancom Cirkvi, jej materstva a Kristovho 
tela: každý núdzny je tým „Dieťaťom“, ktoré 
Jozef chráni. Dá sa od neho naučiť milovať 
Cirkev a chudobných.
 Otcom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, 
keď sa ujíma starostlivosti o dieťa a keď preberá 
zodpovednosť za jeho život, píše v závere listu 
pápež František.

 Pápež František 8. decembra 2020  
apoštolským listom Patris corde - S otcovským 
srdcom vyhlásil mimoriadny Rok sv. 
Jozefa, v ktorom svätého Jozefa opisuje 
charakteristikami „milovaný otec“, „nežný  
a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, 
„tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa 
v úzadí - „v tieni“.
 Ako píše pápež František, na pozadí 
apoštolského listu Patris corde je pandémia 
COVID-19, ktorá nám dala pochopiť 
dôležitosť obyčajných ľudí; tých, ktorí 
ďaleko od svetiel reflektorov každý deň 
uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej  
a zasievajú spoluzodpovednosť. Práve 
tak ako sv. Jozef, človek, ktorý prechádza bez 
povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej 
prítomnosti. Predsa však je.
 Svätý Jozef v skutočnosti vyjadril 
konkrétne svoje otcovstvo tým,  že urobil 
zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa  
v láske vloženej do služby Mesiášovi. A preto bol 
kresťanským ľudom vždy milovaný.
 V ňom Ježiš videl nežnosť Boha, tú, 
ktorá nám dáva akceptovať našu 
slabosť, prostredníctvom ktorej sa zväčša 
uskutočňujú Božie plány. Boh nás totiž 

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

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Časy sv. omší sú nateraz informatívne, 
platné budú po zrušení zákazu verejných bohoslužieb.
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MOŽNOSŤ OSOBNEJ MODLITBY V KOSTOLE
Kostoly budú od 1. marca otvorené každý víkend (SO a NE) od 09.00 do 15.30 
k osobnej modlitbe, ak by ste prechádzali okolo, pokojne sa zastavte. Keby ste 
náhodou v ten istý čas prišli viacerí, sadnite si v dostatočnej vzdialenosti jeden od 
druhého a majte rúško!!!

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Vzhľadom na to, že obdobie zrušenia verejných bohoslužieb bude trvať aj 

naďalej až do odvolania, termínované úmysly sv. omší odslúžim spolu s duchovným otcom 
Vladom v stanovený deň, ako to bolo naplánované. Odporúčam, aby ste v tento deň boli  
s nami duchovne spojení a sv. omšu sledovanú či už cez televíziu alebo rádio, obetovali na 
tento svoj úmysel. Ak by s tým niekto nesúhlasil, nech mi to telefonicky vopred oznámi a sv. 
omšu preložíme na budúci rok, keďže tento rok je už plne obsadený.

SVÄTÁ OMŠA CEZ MÉDIÁ
Fyzickú účasť na sv. omši a sv. prijímaní nám z hľadiska duchovného ovocia nič 
nenahradí. O to viac by sa naše úsilie malo v týchto dňoch orientovať na alternatívy, 
ktoré nám aspoň v niečom sprostredkujú živý kontakt s Bohom. Každodenné 
povzbudenie Božím slovom ponúka prenosmi zo slúženia sv. omší Rádio Lumen a TV Lux.  

Pri účasti na sv. omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:
pri sledovaní sv. omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej 
omše, živej obety Ježiša Krista; svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, 
že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby; počas 
sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame.

Odporúčam spoločnú modlitbu v rodine: ruženec, litánie, krížovú cestu; čítanie Svätého 
Písma a skutky lásky.

DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE
Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania Krista. Vedie nás k nemu túžba po užšom 
spoločenstve s Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu 
fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu. Preto 
osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by  
k nemu pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne, keď urobí úkon duchovného 
prijímania. Uskutočňuje sa modlitbou:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem 
ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej 
hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň 
duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu.  
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

SVIATOSŤ ZMIERENIA - SVÄTÁ SPOVEĎ
Svätý Otec František nás povzbudzuje a odporúča v týchto ťažkých časoch, 
aby sme si vzbudili dokonalú ľútosť nad svojimi hriechmi, ako nás k tomu 
vedie Katechizmus v bode 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému 
nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; 
dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť  
k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Sme si vedomí, že spása duší je vrcholným zákonom Cirkvi a tiež, že sme vystavení obrovskému 
riziku nákazy. Veriaci môže nakaziť kňaza, ale aj spovedník môže nakaziť veriaceho. Preto je na 
rozumné uváženie každého z nás počkať so sv. spoveďou - a zvlášť, keď nemáme ťažký hriech. 
Ak by predsa len niekto trval na osobnej sv. spovedi, som k dispozícii každý deň v čase od 15.45 
do 16.00 okrem soboty a nedele.

SLOVO NA ZÁVER
Každý deň slúžim svätú omšu v prázdnom kostole, smutno bez vás, ale myslím na vás  
a osobitne pri záverečnom požehnaní, ktoré sa neobmedzuje iba na múry prázdneho kostola, 
ale presahuje aj do vašich príbytkov a do duší tých, ktorí toto požehnanie chcú prijať. Denne 
som Vám k dispozícii na tel. čísle 0902 893 920 (ideálne volať po 17.00, v priebehu dňa som  
v nemocnici) alebo na emailovej adrese farnostbarca@gmail.com.

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. Prosím mladších, aby so sčítaním pomohli staršej generácii.

CHARITA
Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží pomáhať Arcidiecézna charita Košice 
prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí 
môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu. Pomôžte 
podporou rozvíjať charitné dielo finančne vkladom na účet: 

IBAN SK86 5600 0000 0093 3043 3002
Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach podpory nájdete na www.charita-ke.sk. 
Svoje milodary môžete odovzdať v obálke v kostole do krabice, kde sa zbiera na upratovanie 
kostola. Ako každý rok sa počas pôstneho obdobia zapájame aj do zbierky „Pôstna krabička 
pre Afriku“. Krabičky sú k dispozícii v kostole. Úprimné Pán Boh zaplať aj za podporu kostola.


