
NOVEMBER hod. Barca hod. Šebastovce

01 PO 07.30
10.30

+ z r. Barbušovej a Kabatierovej
za farnosť

09.00 + Mária a Bartolomej

02 UT 06.30
18.00

za vašich zosnulých príbuzných
za vašich zosnulých príbuzných

17.00 za vašich zosnulých príbuzných

03 STR 18.00 + z rod. Tóthovej a Polákovej 17.00 + z rod. Lackovej a Kvetkovej

04 ŠTV 18.00 + Helena Bérešová/1.výročie 17.00 + Alžbeta, Ondrej, Michaela

05 PIA 18.00 + Mária, Ján, Imrich, Mária 17.00  Mária s rodinou/70r.ž.

06 SO 07.15 + členov ružencového bratstva 08.00 + František

07 NE 07.30
10.30

za farnosť
+ Imrich a Mária

09.00 + z bohuznámej rodiny

08 PO 18.00 + Jozef, Tomáš, Štefan, Eva 17.00 + Imrich, Jozef, Margita, Ján

09 UT 18.00  Gabriel/25r.ž. - -

10 STR 06.30 + Mária, Ján, Katarína, Ján - -

11 ŠTV 06.30 + z rodiny Rikovej - -

12 PIA 18.00 na úmysel darcu 17.00 + Imrich, Mária, Jozef

13 SO 07.15  Stanislav s rodinou - -

14 NE 07.30
10.30

+ Jozef, Alžbeta, Ján, Katarína
za farnosť

09.00  Veronika

15 PO 18.00 + Verona a Andrej - -

16 UT 18.00 + z rod. Gluškovovej a Vargovej 17.00 + z r. Ruščákovej a Papcunovej

 17 STR 06.30 + z rodiny Derianovej - -

18 ŠTV 06.30 + z rodiny Dudňákovej 17.00 na úmysel arcibiskupa

19 PIA 18.00 + Mária/1.výročie a Michal - -

20 SO 07.15  Ján/30r.ž. - -

21 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Mária/60r.ž.

09.00 + Jaroslav

22 PO 18.00  Mária s rodinou/70r.ž. - -

23 UT 18.00  Mária s rodinou/65r.ž. 17.00  Lucia s rodinou

24 STR 06.30 + Johana - -

25 ŠTV 06.30 + Milan a Anna 17.00 + z r. Čižmárovej, Piroškovej, Plachej

26 PIA 18.00 + Michal, Irena, Jaroslav - -

27 SO 07.15 + z r. Dudňákovej a Hegedüšovej - -

28 NE 07.30
10.30

 Eva/60r.ž.
za farnosť

09.00  Valéria/60r.ž.

29 PO 18.00 + z r. Lendackej a Drabantovej - -

30 UT 18.00 + z rod. Stoľárovej a Slivkovej 17.00 + Imrich, Matilda, Margita
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mu nie je cudzie. Sám tam išiel vo svojej smrti, 
aby každý, kto zomrie, mohol sa s ním stretnúť 
a ísť s ním cestou ku vzkrieseniu. Preto platí, čo 
Ježiš hovorí v evanjeliu: Kto verí vo mňa, bude žiť, 
aj keď umrie (Jn 11, 25).
 Ako my žijúci sme spojení cez krst  
s Kristom a toto spojenie potvrdzujeme  
v slávení Eucharistie, tak zostávajú aj naši 
zomrelí v spojení s ním. A tak sme cez neho 
spojení medzi sebou. On je mostom cez 
priepasť smrti. A takisto je aj mostom, ktorým 
sa udržiava spoločenstvo s našimi zomrelými. 
Smrť máme už všetci za sebou, len umieranie 
máme ešte pred sebou.
 Ba môžeme ísť aj o krok ďalej. Žijúci nemajú 
výhodu, v duchu viery, pred zomrelými. A možno 
k tomu pripojiť poznámku: ani zomrelí nemajú 
pred živými výhodu. Lebo jedni aj druhí - my, 
čo žijeme tu na zemi, aj zomrelí - stojíme na tej 
istej strane, na druhej strane večnej smrti. Cez 
lásku Božiu, ktorá sa stala viditeľnou v Ježišovi, 
sme jedni aj druhí oslobodení od večnej smrti  
a sme občanmi Božieho kráľovstva. Sme rôznym 
spôsobom, ale s rovnako konečnou platnosťou 
večne spojení s Ježišom, so Vzkrieseným. Jedni aj 
druhí už vlastníme večný život, aj keď rozličným 
spôsobom. To je nádej, ktorá nesklame.       VJ

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

NIE SÚ ZABUDNUTÍ
 Noviny a časopisy často uverejňujú oznamy 
o mŕtvych. Pritom je nápadné, že sa tam 
nachádzajú nielen oznamy o úmrtí tých, čo 
zomreli pred niekoľkými dňami, a o dátume ich 
pohrebu. Stále častejšie čítame aj oznamy, ktoré 
nám pripomínajú človeka, od smrti ktorého 
uplynul rok, dva alebo päť či desať rokov. 
Zväčša sa objavia v deň úmrtia. Je tam uvedené: 
„Nezabudneme“ alebo „Chýbaš nám“.
 Príbuzní alebo priatelia uverejňujú  
v novinách ešte celé roky po smrti takéto 
oznamy. Zostal v nich cit spolupatričnosti  
s mŕtvym aj roky po jeho úmrtí. Verejne 
chcú ukázať, že tu bol človek, na ktorého 
nezabudli. A chcú to pripomínať aj iným 
príbuzným, priateľom a známym. So svojím 
citom spolupatričnosti by sa chceli podeliť  
s inými, lebo mŕtvy nepatrí iba do svojej rodiny  
a k svojim priateľom, ale patril aj do tohto 
sveta a života. Je to aj protest proti zabudnutiu: 
patrí k nám napriek smrti, uchováva si miesto 
v našich spomienkach, v našom srdci. Rodina 
a priatelia chcú ukázať: Nezmierime sa s tým, 
že po smrti zmizne aj spomienka na zomrelého. 
Chceme uchovať jeho spomienku, nesmie 
zaniknúť!
 Cirkev denne, nielen v deň Pamiatky 
zosnulých, myslí na našich zomrelých. Nejde 
tu však iba o pocit spolupatričnosti, o pietnu 
spomienku. Je to vyjadrenie cez presvedčenie 
viery, že naši zomrelí ostanú s nami v spojení, 
lebo sú v spojení s Kristom aj cez smrť. Robíme 
to tak, že postavíme Krista do stredu. Jeho 
smrť, ktorú si pripomíname pri sv. omši, a jeho 
vzkriesenie nám dávajú vieru, že smrť nemôže 
zomrelých od neho oddeliť, lebo sám za nich 
išiel na smrť. Miesto, na ktoré nás vedie smrť, Vysvetlivky:  = za zdravie a Božie požehnanie; + = za zosnulých; r.ž. = rokov života; r.m.ž. = rokov manželského života

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Pozývame vás na slávenie sv. omší na vaše úmysly
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NIKODÉMOVA NOC (4. november)
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

01.11.

1. čítanie T. Bíly M. Molnárová Mikuláš Ruščák

2. čítanie B. Bíla D. Bérešová Margita Ruščáková

Žalm M. Lengyelová -

Prosby B. Iríček V. Vinarčíková Karin Prokopová

02.11.

1. čítanie Š. Varga J. Fialík Milan Beregsási

2. čítanie A. Vargová M. Fialíková Iveta Juhásová

Žalm M. Lengyelová -

Prosby I. Ružičková E. Fialíková Ján Kiszel

07.11.

1. čítanie F. Krištof M. Kačmár Tibor Palko

2. čítanie J. Pavúková A. Kačmárová Irena Palková

Žalm M. Krajňáková -

Prosby H. Milkovičová K. Milkovičová Radko Balušík

14.11.

1. čítanie I. Lendacká E. Lenártová František Adamčík

2. čítanie K. Piptová J. Šimeková Mária Baksová

Žalm M. Lengyelová -

Prosby L. Lendacký F. Šimek Dorotka Lesová

21.11.

1. čítanie J. Billý M. Jaco Marcela Šafranková

2. čítanie M. Billá V. Jacová Anna Plachá

Žalm M. Lengyelová -

Prosby A. Pačutová E. Sukovská Simona Šafranková

28.11.

1. čítanie I. Buľko D. Vargová Anna Čižmárová

2. čítanie M. Sedláková L. Nižníková Ľubomír Vaško

Žalm M. Krajňáková -

Prosby I. Ružičková N. Nižníková Charlotte Vašková

SPOVEDANIE PRED DUŠIČKAMI A PRVÝM PIATKOM (od 25.10. do 29.10.)
BARCA: PO: 16.30 - 17.45
 STR: 05.45 - 06.15; 17.00 - 18.00
 ŠTV: 05.45 - 06.15
 PIA: 16.30 - 17.45
 !!! spovedanie chorých doma bude 5. novembra !!!
ŠEBASTOVCE: UT a ŠTV: 15.45 - 16.45
 !!! spovedanie chorých doma bude 5. novembra !!!

ADORÁCIA NA PRVÝ PIATOK
BARCA:  PIATOK:  od 16.00 do 18.00
ŠEBASTOVCE: PIATOK:  od 15.30 do 17.00

ZBIERKY 
14. novembra - dobročinná zbierka sv. Ažbety a na potreby našej farnosti
28. novembra - na charitu. Srdečne ďakujeme.

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)
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

ÚMYSLY NA SV. OMŠE
Od 9.novembra do 15.novembra budem  zapisovať úmysly na sv. omše, ktoré 
budú odslúžené v priebehu roka 2022. Ide o úmysly na výročné zádušné  sv. omše (1. výročie) 
alebo pri príležitosti životného jubilea. Ostatné úmysly budem zapisovať od 16. novembra  
v úradných hodinách alebo po sv. omšiach.

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. november)
Sväté omše budú ako v nedeľu. V tento deň myslíme na všetkých, ktorí sú v nebi, sú spojení  
s Kristom a prosia za nás u Otca. Popoludní o 14.30 bude dušičková pobožnosť na cintoríne 
v Šebastovciach, o 15.30 bude pobožnosť na cintoríne v Barci.
ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI (1. - 8. november)

Odpustky pre duše v očistci môžeme získať raz denne pri splnení:
 • sv. spoveď (aj predtým) a sväté prijímanie
 • modlitba na úmysel Svätého Otca
 • skutok, ktorým je:
 2. novembra:  návšteva kostola, Otče náš a Verím v Boha
 1. - 8. novembra:  návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých

ROČNÝ PRÍSPEVOK
Aj tohto roku môžete prejaviť svoju vďačnosť tým, ktorí vám počas roka vo farnosti 
slúžia, ročným príspevkom. Ďakujeme.

MANŽELSTVO CHCÚ UZAVRIEŤ
mimo farnosť
Richard Tóth a Jaroslava Sabolová       20.11.2021 Košice - Sv. Rodiny


