
„Počas každej svätej omše sa v čase premenenia pozerá na nás nebeský Otec cez svojho Syna. 
Vidí nás ružovými okuliarmi. Vtedy sme milovaniahodní, dokonalí… 

Je to pre nás mimoriadna chvíľa vzťahu k Bohu Otcovi prostredníctvom Krista.“ Fulton J. Sheen

FEBRUÁR hod. Barca hod. Šebastovce

01 UT 18.00  Milan/70r.ž. 17.00 + Vincent a z rod. Verebovej

02 STR 18.00 + z rod. Sepešiovej a Šimčovej 17.00  rodina Kočanová

03 ŠTV 18.00 + Ján a z rod. Švecovej - -

04 PIA 18.00 + Mária, Štefan, Mária, Ján 17.00 + Pavol, Katarína a z r. Oroszovej

05 SO 07.15 za ružencové bratstvo - -

06 NE 07.30
10.30

+ Margita Pačindová/1.výr. a Igor
 Mária/50r.ž.

09.00 + Anna Dudláková/1.výročie

07 PO 18.00  Katarína s rodinou/40r.ž. - -

08 UT 18.00 + Dušan Kočtúch/1.výročie 17.00 + Juraj, Jozef, Juliana

09 STR 06.30 + Ladislav, Milan, Barbora, 
Ondrej, Štefan, Pavol

- -

10 ŠTV 06.30  Tomáš a Andrea - -

11 PIA 18.00 + Mikuláš Mihok/1.výročie 17.00 + Alžbeta a Ľudovít

12 SO 07.15 + z rod. Lukáčovej - -

13 NE 07.30
10.30

+ Marián
 Alžbeta/75r.ž.

09.00 + z bohuznámej rodiny

14 PO 18.00 + Alžbeta a Jozef - -

15 UT 18.00  Kristína s rodinou/30r.ž. 17.00  Anna/60r.ž.

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

17 ŠTV 06.30 + Imrich a Verona 17.00  Veronika

18 PIA 18.00  Henrieta a Róbert/25r.m.ž. - -

19 SO 07.15  Lucia a Marcel - -

20 NE 07.30
10.30

 Eva a Peter s rodinou
 Judita a Jozef s rodinou

09.00  Daniel/50r.ž.

21 PO 18.00 + Pavol - -

22 UT 18.00 + Matej, Peter, Pavol, Vincent 17.00  Matej s rodinou/40r.ž.

23 STR 06.30 za duše v očistci - -

24 ŠTV 06.30 + Vincent, Alžbeta, Štefan, Mária 17.00 + František Hrabkovský/1.výročie

25 PIA 18.00 + Magdaléna Kaščáková/1.výročie - -

26 SO 07.15  Tomáš/50r.ž. - -

27 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Pavol s rodinou/45r.ž.

09.00 + Milan Maťaš/1.výročie

28 PO 18.00 + Mária, Jozef, Helena, Ján - -
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XVIII. ROČNÍK         FEBRUÁR 2022

 Pozrel som sa do spätného zrkadla a videl 
som v jej očiach slzy. Už nemám žiadnu rodinu. 
Lekár hovorí, že mi nezostáva veľa času… Pomaly 
som natiahol ruku a vypol taxameter. Akou 
cestou by ste chceli ísť? – opýtal som sa.
 Nasledujúce dve hodiny sme sa vozili po 
meste. Ukázala mi budovu, kde kedysi dávno 
pracovala ako obsluha výťahu. Prechádzali sme 
štvrťou, kde s manželom žili ako novomanželia. 
Priviedla ma ku skladu nábytku, v ktorom bola 
kedysi tanečná sála, kde chodila ešte ako malé 
dievčatko. Občas ma požiadala, aby som zastal 
pred konkrétnou budovou alebo uličkou. Bez 
slova sedela schúlená v kútiku. Naraz povedala: 
Som už unavená, asi pôjdeme.
 Mlčky sme išli na uvedenú adresu. Bola 
to nízka budova, niečo ako malé sanatórium 
s príjazdovou cestou popri priečelí. Akonáhle 
som zastavil, k autu prišli dvaja ošetrovatelia. 
Opatrne jej pomohli vystúpiť. Museli ju čakať. 
Otvoril som kufor a zaniesol jej malý kufrík ku 
dverám. Žena už sedela v kresle s kolieskami. 
Koľko platím? – opýtala sa a vytiahla peňaženku. 
Nič, povedal som. Veď si musíš zarobiť na živobytie! 
– namietala. Mám aj iných pasažierov, odpovedal 
som. Takmer bez rozmýšľania som sa k nej 
sklonil a objal ju. Aj ona ma pevne objala.
 Daroval si starej žene trošku šťastia, povedala. 
Ďakujem Ti! Stisol som jej ruku a odišiel. Dvere 
za mnou sa zatvorili a bol to zvuk uzatvorenia 
ďalšej kapitoly knihy života.
 Nakoniec by som chcel povedať, že v živote 
som ešte neurobil nič dôležité. Sme zvyknutí 
myslieť si, že náš život sa točí len okolo veľkých 
okamihov, ale tie veľké okamihy nás často 
zastihnú nepripravených, pretože sú krásne 
zahalené tým, čo niektorí môžu považovať za 
maličkosť.

TAXIKÁR A STARENKA

 Prišiel som na určenú adresu a zatrúbil 
som. Po niekoľkých minútach som zatrúbil 
opäť. Mala to byť moja posledná jazda toho 
dňa a tak som si hovoril, že by som mohol 
odísť, ale namiesto toho som zaparkoval auto, 
išiel ku dverám a zaklopal. Chvíľočku, ozval sa za 
dverami slabý hlas staršej ženy. Počul som, ako 
tam niečo ťahá po zemi.
 Po dlhom čakaní sa otvorili dvere. Predo 
mnou stála malá, približne 90 ročná žena. Mala 
oblečené hodvábne šaty a klobúčik so sieťkou, 
ako v nejakom filme zo štyridsiatych rokov. 
Vedľa nej na zemi stál malý kufrík. Byt vyzeral 
tak, akoby v ňom nebýval nikto veľa rokov. 
 Pomohli by ste mi odniesť ten kufrík do auta?, 
poprosila ma. Odniesol som ho do auta a vrátil 
sa, aby som jej pomohol. Chytila sa ma za ruku 
a pomaly sme išli k autu. Neustále mi ďakovala 
za láskavosť. To predsa nič nie je, povedal som, 
snažím sa len správať ku svojim pasažierom tak, ako by 
som chcel, aby sa ľudia chovali ku mojej matke.
 To si naozaj dobrý chlapec, povedala. Keď 
sme nasadli do auta, nadiktovala mi adresu 
a opýtala sa, či by sme mohli ísť cez centrum 
mesta. To ale nie je najkratšia cesta, upozornil som 
ju. Ach, áno, ja viem, povedala. Neponáhľam sa. 
Som na ceste do hospicu.

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

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
Pozývame vás na slávenie sv. omší na vaše úmysly

Vysvetlivky:  = za zdravie a Božie požehnanie; + = za zosnulých; r.ž. = rokov života; r.m.ž. = rokov manželského života

zdroj: www.modlitba.sk
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ZBIERKY  
13. februára bude zbierka na potreby našej farnosti. Srdečne ďakujeme za 
akýkoľvek milodar.

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.

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

06.02.

1. čítanie T. Bíly J. Melničák Lenka Palková

2. čítanie B. Bíla A. Melničáková Lukáš Palko

Žalm S. Balázs -

Prosby M. Cvacho K. Milkovičová Karin Prokopová

13.02.

1. čítanie I. Lendacká M. Molnárová Pavol Čižmár

2. čítanie K. Piptová D. Bérešová Viera Lesová

Žalm M. Krajňáková -

Prosby L. Lendacký R. Sukovský Dorota Lesová

20.02.

1. čítanie F. Krištof J. Fialík Martin Kiszel

2. čítanie J. Pavúková M. Fialíková Marek Čech

Žalm M. Lengyelová -

Prosby I. Ružičková E. Fialíková Matej Čech

27.02.

1. čítanie J. Billý M. Kačmár Mikuláš Ruščák

2. čítanie M. Billá A. Kačmárová Margita Ruščáková

Žalm S. Balázs -

Prosby B. Iríček V. Vinarčíková Radko Balušík

SYNODÁLNA TÉMA NA FEBRUÁR
Synodálnou témou na február je: Eucharistické slávenie a misia
Keďže v tomto čase pandémie nie je vhodné organizovať synodálne 
stretnutia, budeme radi, ak poznáme vaše odpovede a podnety 
sprevádzané modlitbou na nasledujúce otázky. Tie nám môžete poslať 
prostredníctvom emailu alebo hodiť do farskej poštovej schránky.

Otázky na zamyslenie:
K čomu ma inšpiruje modlitba a účasť na svätej omši? Aký vplyv má na rozhodnutia modlitba a bohoslužba? 
Čo môžeme urobiť viac pre príťažlivé slávenie liturgie? Ako byť aktívnejšie zapojení do slávenia Eucharistie? 
Čo môžeme urobiť, aby sa iní cítili vítaní medzi nami? Vyhľadávame príležitosti ako poslúžiť druhým? Čo 
bráni podeliť sa o svoje dary a talenty vo farskom spoločenstve? Ako sa lepšie zapojiť do misijnej činnosti? Ako 
aktívnejšie spĺňať svoje misijné poslanie?

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM (od 31.01. do 04. 02.)
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 svätá omša  
  a po nej 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

NIKODÉMOVA NOC (3. február)
Program:
18.00 - sv. omša a po nej vyloženie Sviatosti Oltárnej
18.45 - moderovaná adorácia
19.30 - osobná adorácia, možnosť sv. spovede
21.30 - požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

OBETOVANIE PÁNA (2. február)
Panna Mária spolu s Jozefom prichádzajú do Jeruzalemského chrámu, aby 
predstavili Ježiša Pánu Bohu a obetovali ho. V chráme ich stretol starec 
Simeon, ktorý vzal Ježiša do náručia so slovami: Svetlo na osvietenie pohanov. Na 
pripomenutie si tejto udalosti sa požehnávajú sviece, nazývané aj hromničky. 
Zapaľujeme ich doma pri modlitbe, keď prosíme o odvrátenie nebezpečenstva. 

SV. BLAŽEJA - (3. február)
Pri všetkých svätých omšiach pred záverečným požehnaním bude spoločné požehnanie hrdla 
so sviecami. Spája sa so sviatkom svätého Blažeja, biskupa a mučeníka, ktorý je uctievaný ako 
ochranca pred chorobami hrdla.

30. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH (11. február)
Z príležitosti sviatku Lurdskej Panny Márie (11.02.)  
a Svetového dňa chorých budem pri sv. omši udeľovať 
sviatosť pomazania chorých pre tých, ktorí sa cítia zoslabnutí 
chorobou alebo starobou (Šebastovce o 17.00; Barca o 18.00). 
Kto ju chce prijať, nech si vykoná sv. spoveď, ak si ju nevykonal pred 
prvým piatkom. Prosím príbuzných o vašu účasť, spolu sa budeme 

modliť za zdravie a silu k prekonávaniu ťažkostí. 
Chorým doma sviatosť pomazania vyslúžim v pôstnom období v rámci predveľkonočnej  
sv. spovede.

NEDEĽNÁ FAŠIANGOVÁ ADORÁCIA (27. február)
BARCA:  od 11.30 do 15.00
ŠEBASTOVCE: od 10.00 do 14.00


