
OKTÓBER hod. Barca hod. Šebastovce

01 PIA 18.00  Peter s rodinou 17.00 + Pavel, Mária, Jozef, Mária

02 SO 07.15 za ružencové bratstvo - -

03 NE 07.30
10.30

+ z rod. Širokej
za farnosť

09.00 na úmysel darcu

04 PO 18.00 + z rod. Šimekovej a Timkovej - -

05 UT 18.00 + Alžbeta a Štefan 17.00 + Štefan, Cecília, Helena

06 STR 06.30 + Štefan Mihok/1.výročie - -

07 ŠTV 06.30 + Pavol a Alžbeta - -

08 PIA 18.00  Jozef/18r.ž. 17.00 + Eva, Pavol, Silvia

09 SO 07.15 + Štefan, Milan, Ján - -

10 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Iveta/50r.ž.

09.00 + Terézia a Jozef

11 PO 18.00 + Jozef - -

12 UT 18.00  Mária a Viktor 17.00 + Matej a z rod. Baksovej

13 STR 06.30 + Alžbeta, Štefan, Agnesa, Štefan - -

14 ŠTV 06.30 + Pavol, Veronika, Pavol 17.00 + Mária

15 PIA 18.00 + Štefan Kačmár/1.výročie - -

16 SO 07.15 + Martina Bonková/1.výročie - -

 17 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Marián s rodinou

09.00  Andrej/80r.ž.

18 PO 18.00 + Ján, Jozef, Regina, Jozef - -

19 UT 18.00 + Magdaléna 17.00 + z bohuznámej rodiny

20 STR 06.30 + Ján, Mária, Ján, Anna - -

21 ŠTV 06.30 + Pavol 17.00 + Ondrej, Mária, Ondrej

22 PIA 18.00  Martin/18r.ž. - -

23 SO 07.15 + Anna a Štefan - -

24 NE 07.30
10.30

 Martin/40r.ž.
za farnosť

09.00 + František a Vincent

25 PO 07.15 + z rod. Frankovej a Sabolovej - -

26 UT 18.00 + z rod. Slivkovej 17.00 + Ondrej a Anna

27 STR 06.30  Terézia/65r.ž. - -

28 ŠTV 06.30 + Marta/1.výročie 17.00 + Regina a Pavol

29 PIA 18.00  Klára/15r.ž. - -

30 SO 07.15 + Matej, Peter, Pavol - -

31 NE 7.30
10.30

 Helena/60r.ž.
za farnosť

09.00  Marína/20r.ž.
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perspektívu. Pozrite na obraz človeka v reklame! 
Z plagátov, ktoré naplnili teraz aj naše ulice 
a mestá, na nás pozerajú mladí, dynamickí, 
výkonní. Človek sa naozaj hanbí starnúť, byť 
slabým a nie výkonným. Viera však pozerá na 
celok skutočnosti. A k tomu patrí nielen to, čo je 
v očiach tohto sveta veľké, dôležité a potrebné, 
ale k tomu patrí: ako nás vidí Boh. Preto má 
v našom živote tiež to ťažké, aj utrpenie a kríž 
svoj horizont. Preto smieme vo viere skusovať - 
keď vieme, že na našom živote spočíva pohľad 
Boží - že náš život je viac, ako môžeme rukami 
uchopiť a pracovnou silou utvoriť. Pohľad Boží 
nám daruje šírku, rozhľad, daruje nám veľký 
horizont.
 Vidíme to na Márii, ktorá prežíva svoj 
život s Bohom. Nielen že jej to dáva zdravé 
sebavedomie a silu vydržať ale jej život je 
šťastný, ako len môže byť život človeka.
 Zažil som raz v obchodnom dome, ako 
energická pani vyberala oblek pre svojho 
manžela. Všimol som si, ako preberala medzi 
mnohými, kým manžel trpezlivo, takmer 
nezúčastnene čakal, akoby sa ho to netýkalo. 
Zrazu jedny šaty vzala a zmizla. Predavačku to 
neprekvapilo. Tá pani išla totiž z umelého svetla 
obchodného domu von pred dvere na denné 
svetlo, aby sa presvedčila, či sú farby pravé. 
Myslel som si: tak by sme to my kresťania mali 
tiež urobiť: vyjsť niekedy z umelého svetla tohto 
sveta a dať sa presvietiť Božím svetlom.
 Preto berieme do rúk ruženec denne, zvlášť 
v októbri a vystavujeme sa s Máriou Božiemu 
pohľadu. Aby sme spoznali, ktoré farby nám 
slušia a či sú naše životné šaty ozaj ozdobou.
 Tu máme možnosť aj porovnávať svoj život 
so životom Božieho Syna a tu máme aj hojnú 
inšpiráciu, ako sa mu pripodobniť.

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

MODLITBA SV. RUŽENCA
  
 

 V súčasnej dobe, keď sa rozhoduje  
o mnohom azda viac ako inokedy a dejú sa 
mnohé udalosti, ktoré sa týkajú každého, našu 
myseľ často zamestnáva otázka budúcnosti. 
Mnohí si uvedomujeme, že viaceré záležitosti 
nie sú úplne len v rukách človeka a že ich treba 
predložiť v modlitbe aj Bohu. 
 Jednou z týchto foriem je modlitba 
sv. ruženca, ktorej je venovaný mesiac 
október. Je tomu už 450 rokov, keď na 
pamiatku víťazstva pri Lepante v roku 
1571 pápež Pius V. z vďačnosti určil sláviť  
7. októbra sviatok Panny Márie Ružencovej  
 vrelo odporúčal túto formu rozjímavej modlitby. 
Postupne sa táto myšlienka zdôrazňovala zvlášť 
v mesiaci októbri.
 Aj keď sa dnes hľadajú nové formy, táto 
osvedčená cesta sledovania evanjeliových 
udalostí od zvestovania, cez Ježišovo narodenie, 
jeho pozemský život, utrpenie, smrť a oslávenie 
nás vovádza do dejín spásy a dáva každému aj 
odpoveď na zmysel jeho života. Viera podľa 
apoštola Pavla je „konajúca“. Je to záležitosť, 
ktorá úzko súvisí s našimi rukami. Preto je dobré 
niečo držať v ruke, keď človek pri modlitbe 
siaha po ruke Božej.
 Viera, odpoveď na Božie slovo, pohľad, 
ktorý ide od Boha na náš život, rozširuje Vysvetlivky:  = za zdravie a Božie požehnanie; + = za zosnulých; r.ž. = rokov života; r.m.ž. = rokov manželského života

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
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NIKODÉMOVA NOC (30. september)
18.00 - sv. omša a po nej vyloženie Sviatosti Oltárnej
18.45 - moderovaná adorácia
19.15 - osobná adorácia, možnosť sv. spovede resp. duchovného  
  rozhovoru
21.30 - požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

ROZPIS SLUŽIEB LEKTOROV A ŽALMISTOV
Barca - 1. svätá omša Barca - 2. svätá omša Šebastovce

03.10.

1. čítanie I. Lendacká F. Balogh Marcela Baloghová

2. čítanie K. Piptová G. Baloghová Lenka Baloghová

Žalm S. Balázs -

Prosby L. Lendacký V. Vinarčíková Karin Prokopová

10.10.

1. čítanie F. Krištof Martin Jaco Tomáš Balogh

2. čítanie J. Pavúková Viera Jacová Monika Cicoňová

Žalm M. Krajňáková -

Prosby M. Cvacho T. Varga Julka Kiszelová

17.10.

1. čítanie Š. Varga D. Vargová Lenka Palková

2. čítanie A. Vargová L. Nižníková Lukáš Palko

Žalm M. Lengyelová -

Prosby H. Milkovičová N. Nižníková Radko Balušík

24.10.

1. čítanie J. Billý E. Lenártová Pavol Čižmár

2. čítanie M. Billá J. Šimeková Viera Lesová

Žalm S. Balázs -

Prosby A. Pačutová F. Šimek Dorotka Lesová

31.10.

1. čítanie I. Buľko J. Melničák Martin Kiszel

2. čítanie M. Sedláková A. Melničáková Marek Čech

Žalm M. Krajňáková -

Prosby I. Ružičková K. Milkovičová Katka Kiszelová

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 
Príprava bude prebiehať v škole v rámci vyučovania na hodinách náboženstva a tiež na 
detských sv. omšiach, ktorých začiatok oznámim v rámci nedeľných oznamov, keď sa ako okres 
nebudeme podľa Covid automatu nachádzať v 1. až 3. stupni ohrozenia.

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM (od 27.09. do 01.10.)
BARCA: PO: 17.00 - 18.00
 STR: 06.00 - 06.30
 ŠTV: 16.30 - 18.00
 PIA: od 08.00 spovedanie chorých
ŠEBASTOVCE: UT: 15.30 - 17.00, 
 PIA:   od 10.30 spovedanie chorých
KAPLNKA: STR: 08.30 - 09.15 spovedanie v sákristii, o 09.15 sv. omša,
  po sv. omši spovedanie na izbách

ADORÁCIA NA PRVÝ PIATOK
BARCA:  PIATOK:  od 16.00 do 18.00
ŠEBASTOVCE: PIATOK:  od 15.30 do 17.00
KAPLNKA: STREDA: po sv. omši o 9.15 do skončenia spovedania

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Od 11.10. do 22.10. bude prebiehať prihlasovanie na prípravu k prijatiu sviatosti 
birmovania (študenti stredných škôl a dospelí). V Barci v úradných hodinách  
(v pracovných dňoch  od 15.00 do 16.30 hod. okrem stredy, alebo po sv. omši;  
v Šebastovciach po sv. omši v utorok a vo štvrtok/piatok). 
Termín prvého informačného stretnutia bude 24. októbra o 15.00 vo farskom kostole. Ak by 
sa pandemická situácia zhoršila natoľko, že by nebolo možné mať osobné stretnutia, prípravu 
by sme preložili o rok neskôr. Bližšie informácie budú na prvom stretnutí.

OKTÓBER - MESIAC MODLITBY SV. RUŽENCA
Modlitbu sv. ruženca v októbri sa budeme modliť spoločne - aj s kňazom:

Barca:  PO, UT a PIA  o 17.45

   STR a ŠTV  o 06.15

Šebastovce:  UT a ŠTV/PIA  o 16.45

Pri svätej omši v tieto dni homília nebude. 

ZBIERKY 
17. októbra  - na potreby našej farnosti
24. októbra  - na misie. Pán Boh odmeň každý váš milodar.

INFORMÁCIE K BOHOSLUŽBÁM
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, nedeľné sv. omše budú takto:
Barca: o 7.30 (režim očkovaní); o 10.00 a o 11.00 (režim OTP)
Šebastovce: o 9.00 (režim očkovaní) a o 10.00 (režim OTP)
úmysel sv. omše z 10.30 bude odslúžený na sv. omši o 10.00!!!
* mať respirátor zakrývajúci ústa a nos
* v rade na sv. prijímanie sa snažte dodržať aspoň metrový odstup
* ak sa necítite zdraví (kašeľ, kýchanie...), radšej zostaňte doma
* sv. prijímanie sa podáva na ruku
* potvrdenie o zaočkovaní alebo potvrdenie o teste alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia 
COVID (max. 180 dní) majte pre istotu so sebou

DIŠPENZ OD ÚČASTI NA SV. OMŠI
Otec arcibiskup udeľuje s platnosťou od 18.9.2021 dišpenz od povinnosti zúčastniť sa sv. 
omše v nedeľu a v prikázaný sviatok za týchto podmienok:
- ak sa farnosť podľa Covid automatu nachádza v 1. až 3. stupni ohrozenia
- ak nie je možné zúčastniť sa sv. omše pre limitovaný počet veriacich v kostole


