
JANUÁR hod. Barca hod. Šebastovce

01 SO 07.30
10.30

 rodina Široká
za farnosť

09.00  bohuznáma rodina

02 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Jozef/50r.ž.

09.00  rodina Horváthová

03 PO 18.00  Tibor a Ľubomír s rodinami - -

04 UT 18.00  Marián s rodinou 17.00 + z rodiny Lackovej

05 STR 06.30 za farnosť - -

06 ŠTV 07.30
10.30

 Mária/90r.ž.
 Magdaléna s rodinou/70r.ž.

09.00  rodina Plachá

07 PIA 18.00 + Verona a Andrej 17.00  Miroslav

08 SO 07.15 za ružencové bratstvo - -

09 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Magdaléna s rodinou/80r.ž.

09.00  Marcela s rodinou

10 PO 18.00  Štefan/40r.ž. - -

11 UT 18.00  Magdaléna s rod./80r.ž. 17.00  rod. Kertészová a Vašková

12 STR 06.30 + Viera/1.výročie - -

13 ŠTV 06.30 + Anton, Júlia, Alžbeta - -

14 PIA 18.00 + Miroslav, Marta, Július 17.00  bohuznáma rodina

15 SO 07.15  Katarína s rodinou - -

16 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Ján s rodinou

09.00 + Imrich

17 PO 18.00  Vincent, Margita, Imrich, Daniel - -

18 UT 18.00  Mária s rodinou/70r.ž. 17.00 na úmysel darcu

19 STR 06.30  Emília, Milan, Jaroslav - -

20 ŠTV 06.30 + Mária a Andrej 17.00  rod. Baksová a Pešková

21 PIA 18.00  Štefan/75r.ž. - -

22 SO 07.15 + Irena Baloghová/1.výročie - -

23 NE 07.30
10.30

 Daniela s rodinou/40r.ž.
+ Pavol Varga/1.výročie

09.00  Margita s rodinou

24 PO 18.00 + Alžbeta, Štefan, Agnesa, Štefan - -

25 UT 18.00 + Vincent Kačmár/1.výročie 17.00  rod. Ruščáková a Gulišová

26 STR 06.30 + Jozef - -

27 ŠTV 06.30  Štefan/60r.ž. 17.00 + Jozef a Alžbeta

28 PIA 18.00  Mária s rodinou/80r.ž. - -

29 SO 07.15  Margita/75r.ž. - -

30 NE 07.30
10.30

 Mária s rodinou/60r.ž.
 Jaroslav s rodinou/55r.ž.

09.00  Michaela/30r.ž.

31 PO 18.00  Beáta a Gabriel/25r.m.ž. - -
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ohľad, boli zhovievaví a pohotoví nezištne 
nám pomôcť; keď ľudia urobili prvý krok 
smerom k nám, keď sme pocítili ich blízkosť 
a dôveru - tam všade sú Božie stopy... Aj 
tam, kde nás ľudia doslovne trpeli, znášali  
a podržali nás v ťažkých chvíľach; aj vtedy, 
keď nám prejavili svoju solidárnosť, bola 
Božia prítomnosť zjavná. Boh nechýbal ani 
vtedy, keď ľudia mali s nami trpezlivosť, keď 
nám nechali čas, keď nám prejavili dôveru, 
keď nám nezapočítali zlo, ba keď nám 
ochotne pomáhali premeniť zlo v dobro, 
keď si niekto dal námahu s nami a pre nás, 
aby sa všetko obrátilo k lepšiemu.
 Očami viery sa v takýchto situáciách 
naozaj odvážime spoznať Boha, ktorému 
záleží na našom šťastí, aj keď nie všetky 
okamihy nášho života boli radostné a podľa 
ľudského hodnotenia úspešné. Kto sa očami 
viery takto pozerá na uplynulý rok, ten sa 
nepozerá naspäť v hneve či so sklamaním, ale 
s vďačnosťou. A v tomto duchu sa s nádejou 
pozeráme do budúcnosti. Aj v novom 
roku sa totiž Boh preukáže ako milosrdný 
a milostivý, trpezlivý a plný dobrotivosti. 
Dôležité je tomu uveriť a s nádejou vykročiť 
s ním do budúcich dní. Môžeme to vyjadriť 
spoločne aj slovami nasledujúcej modlitby:
 Bože, prinášame ti s vďakou svoje zážitky  
a skúsenosti minulého roka: všetko, čo nás potešilo 
a z čoho sme boli smutní; čo nám dodalo odvahy  
a čo vyvolalo v nás strach; čo nás narovnalo a čo nás 
tlačilo k zemi; čo nás posunulo dopredu a čo nás 
stiahlo naspäť; čo nám posilnilo vieru a čo prinieslo 
pochybnosti. Všetko to kladieme pred teba, živý 
Bože a prosíme: premeň to na požehnanie!

ČAS BILANCOVAŤ

 Koniec roka či začiatok nového je vhodný 
čas bilancie nielen vo svete ekonomiky, ale aj 
v osobnom živote. Je to čas zastať, pozrieť 
sa dozadu a položiť si otázky: Čo sme dosiahli 
v uplynulom roku? Čo nás obohatilo? Koho sme 
obohatili my? Za aké straty sme spoluzodpovední 
my, za aké iní? Ktoré očakávania boli sklamaním? 
Ktoré pribudli? Ktoré nádeje sa ukázali ako 
klamlivé a ktorých sme sa vzdali? Aké nové nádeje 
sa ukázali? Kde sme niečo zameškali, v čom sme 
zlyhali?
 Koniec či začiatok roka je naozaj 
vhodný čas zastať a pozrieť sa na uplynulý 
aj budúci čas očami viery. Táto skutočnosť 
nám dokazuje, že Boh zanecháva  
v našom živote stopy. A oči viery sa odvážia 
spoznať a vymenovať Božiu prítomnosť  
v mnohorakej forme aj v uplynulom roku. 
Boh bol s nami v podobe, ktorú sme 
niekedy ani nezaregistrovali. Vstupoval 
do nášho života nevtieravo, ticho. A bol 
tam aj vtedy, keď sa ľudia správali k nám 
srdečne, keď sme zakúsili ich teplo, ich 
blízkosť, ich tlkot srdca; keď iní na nás brali 

Kancelária: Po a Pia: 16:00 - 17:30; Ut a Štv: 15:30 - 16:30, Str: po rannej sv. omši
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ZBIERKY  
16. januára bude zbierka na podporu pastorácie mládeže v našej arcidiecéze  
a na potreby našej farnosti. Srdečná vďaka za vaše milodary.

ZJAVENIE PÁNA - POŽEHNANIE DOMU
Rodina sa zíde pri spoločnom stolovaní a otec prednesie modlitbu požehnania domu resp. 
bytu (viď nižšie) a pokropí príbytok svätenou vodou, ktorú si zoberie z kostola; bude k dispozícii 
pri východe z kostola. 
Požehnanie kňazom, kvôli epidemiologickým obmedzeniam, nebude možné v období Zjavenia 
Pána, ale po vzájomnej dohode môžem prísť kedykoľvek počas roka, keď sa situácia zlepší.

Modlitba požehnania domu v období Zjavenia Pána:
 Velebíme Ťa, Bože, náš Otec, 
 že dávaš bývať našej rodine v tomto byte/dome. 
 Udeľ členom našej rodiny hojnosť darov Ducha Svätého 
 a milosť svojho požehnania,
 aby všetci, čo tu bývajú i tí, čo budú sem prichádzať, 
 pocítili lásku a pokoj, ktoré pochádzajú od Teba. 
 Skrze Krista, nášho Pána.

20 - G + M + B - 22 (Gašpar, Melichar a Baltazár + rok požehnania)

alebo 20 - C + M + B - 22 (Christus Mansionem Benedicat  + rok požehnania t.j. 
Kristus nech žehná tento dom + rok požehnania)

PRÍSPEVOK NA UPRATOVANIE KOSTOLA V BARCI
Tak ako každý rok, svoj príspevok na upratovanie kostola v Barci môžete dať buď do krabice, 
ktorá je vzadu v kostole alebo v kancelárii farského úradu. Ďakujeme.

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD FARNOSTI ZA ROK 2021

BARCA ŠEBASTOVCE SPOLU

Krsty 69 5 74

Prvé sv. prijímanie 28 7 35

Sobáše 15 4 19

Pohreby 66 13 79

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

01.01.

1. čítanie I. Buľko J. Melničák Anna Čižmárová

2. čítanie M. Sedláková A. Melničáková Ľubomír Vaško

Žalm M. Lengyelová -

Prosby I. Ružičková K. Milkovičová Šarlotka Vašková

02.01.

1. čítanie T. Bíly M. Molnárová Marcela Baloghová

2. čítanie B. Bíla D. Bérešová Lenka Baloghová

Žalm S. Balázs -

Prosby M. Cvacho R. Sukovský Katka Kiszelová

06.01.

1. čítanie I. Lendacká J. Fialík Tomáš Balogh

2. čítanie K. Piptová M. Fialíková Monika Cicoňová

Žalm M. Krajňáková -

Prosby B. Iríček E. Fialíková Julka Kiszelová

09.01.

1. čítanie F. Krištof M. Kačmár Marcela Šafranková

2. čítanie J. Pavúková A. Kačmárová Anna Plachá

Žalm M. Lengyelová -

Prosby A. Pačutová V. Vinarčíková Simonka Šafranková

16.01.

1. čítanie J. Billý D. Vargová Lenka Palková

2. čítanie M. Billá L. Nižníková Lukáš Palko

Žalm S. Balázs -

Prosby L. Lendacký N. Nižníková Karin Prokopová

23.01.

1. čítanie Š. Varga F. Balogh Marcela Šafranková

2. čítanie A. Vargová G. Baloghová Anna Plachá

Žalm M. Krajňáková -

Prosby H. Milkovičová E. Sukovská Šárka Šafranková

30.01.

1. čítanie I. Buľko M. Jaco Pavol Čižmár

2. čítanie M. Sedláková Z. Jacová Viera Lesová

Žalm M. Lengyelová -

Prosby I. Ružičková T. Varga Dorotka Lesová

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára 2022 bude 
sprevádzaný hlavnou témou: Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu 
pokloniť (Mt 2,2).

SYNODÁLNA TÉMA NA JANUÁR
Synodálnou témou na január je: Počúvať a vziať si slovo
Keďže v tomto čase pandémie nie je možné organizovať synodálne 
stretnutia, budeme radi, ak spoznáme vaše odpovede a podnety 
sprevádzané modlitbou na nasledujúce otázky. Tie nám môžete poslať 
prostredníctvom emailu alebo hodiť do farskej poštovej schránky.

Otázky na zamyslenie:
Som otvorený pre iný názor či odlišný postoj? 
Čo komplikuje počúvanie druhých? Sú to predsudky? 
Som ochotný rožšíriť svoj pohľad na vec? Čo môžem urobiť pre zlepšenie atmosféry dialógu?
Kedy a ako dokážem povedať to, čo mi leží na srdci?
Vnucujem svoje názory a presvedčenie iným? Akú mám skúsenosť s otvoreným vyjadrením názoru?
V čom zlepšiť dialóg v Cirkvi?


