
APRÍL hod. Barca hod. Šebastovce

01 PIA 18.00  Ladislav/70r.ž. 17.00 + z r. Ruščákovej a Papcunovej

02 SO 07.15 za ružencové bratstvo

03 NE 07.30
10.30

+ Štefan
za farnosť

09.00 + Imrich Tóth/1.výročie

04 PO 18.00 + Milan, František, Margita, Marek, Ladislav - -

05 UT 06.30 + Ladislav, Ján, Mária 18.00  rod. Jaššová a Šárošiová

06 STR 06.30 + Ondrej, Mária, Pavol - -

07 ŠTV 06.30 + Jozef a Júlia 18.00 + z rod. Baloghovej

08 PIA 18.00 + Ladislav - -

09 SO 07.15 + z rod. Vargovej a Jurovej - -

10 NE 07.30
10.30

za farnosť
 Libuša a Renáta s rodinou

09.00 + z rod. Palkovej

11 PO 18.00 + Andrej, Barbora, Jozef, Júlia - -

12 UT 18.00 + Imrich, Mária, Irena 17.00 + Terézia, Ladislav a z r. Čižmárovej

13 STR 06.30  Renáta s rodinou - -

14 ŠTV 18.00 na úmysel arcibiskupa 17.00 + František

15 PIA 15.00 Veľký piatok - Veľký piatok

16 SO 20:00  duchovní otcovia - Biela sobota

17 NE 07.30
10.30

+ Jozef
za farnosť

09.00 za farnosť

18 PO 07.30
10.30

 rodina Janitorová
+ Agnesa, Ladislav, Mária, Pavol

09.00 + Štefan Suchý/1.výročie

19 UT 18.00 + z rod. Čičákovej 17.00 + Vincent, Rudolfína, Antónia

20 STR 06.30  Mária a Alžbeta - -

21 ŠTV 06.30  Miroslav s rodinou 17.00 + Ján a František

22 PIA 18.00 + Ján, Anna, Jozef, Anna - -

23 SO 07.15 + Juraj a Helena - -

24 NE 07.30
10.30

+ Juraj
+ Ján Lenárt/1.výročie

09.00  Justína/60r.ž.

25 PO 18.00 + Štefan - -

26 UT 18.00 + Ondrej a Zuzana 17.00 + Ondrej a Anna

27 STR 06.30 + Michal, Štefan, Mária - -

28 ŠTV 06.30 + Anna a Ján 17.00  Ján s rodinou/50r.ž.

29 PIA 18.00  Andrea/40r.ž. a Rebeka - -

30 SO 07.15 + z r. Miškovičovej a Ružbašanovej - -
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XVIII. ROČNÍK                 APRÍL 2022

Vo vzťahu k učeníkom 
azda najväčším šokom 
bolo, keď im Ježiš vo 
Večeradle začal jednému 
po druhom umývať 
nohy. Dal im príklad 
nielen služby, ale aj silný 
odkaz, že aj ich autorita sa bude rodiť len zo 
skláňania sa k nohám druhých.
Srdcia a duše sa získavajú nie mocou ale 
službou. Nepochybne to v súčasnosti 
svojim prístupom dokazuje pápež František, 
ktorému záleží na tom, aby sa v Cirkvi nikto 
necítil nadradený inému. Nikto nepozeral na iných 
zhora nadol. Takto smieme pozrieť na človeka 
jedine vtedy, keď mu pomáhame vstať.
Mnohokrát, si ľudia nesprávne predstavujú, 
že Cirkev to sú pápež, biskupi a kňazi. 
Zabúdajú pritom na seba, že aj oni sú Cirkev, 
že Cirkev nie je vo vlastníctve duchovných, 
ale že všetci sa máme podieľať na jej živote, 
na evanjelizačnej misii, na budovaní Božieho 
kráľovstva, na spoločenstve, do ktorého 
patria.
Spoločné kráčanie tou istou cestou je 
výzvou účinnejšie a tesnejšie spolupracovať 
s duchovnými pastiermi v službe farskému 
spoločenstvu. Nebyť pasívnymi, ale priložiť 
svoju ruku k dielu. Silnou výzvou súčasnej 
Cirkvi je, aby laici postúpili o krok vpred,  
o ďalší krok, aby ich hlas bol počuteľnejší  
a skutky viditeľnejšie.
A toto je priestor na zlepšenie aj v našej 
farnosti - potreba väčšej zaangažovanosti 
laikov, ktorí budú Kristovými svedkami  
v súkromnom živote i spoločnosti.

SPOLOČNÉ KRÁČANIE 

  

Jedného dňa sa Ježiš pozorne zadíval na ľudí, 
ktorí prišli za ním. Boli to otcovia a mamy 
z okolitých miest a dedín, ktorí žili vedľa 
seba svoj každodenný život s radosťami  
i s trápeniami. A zrazu Ježišovi prišlo ľúto, lebo 
zástupy ľudí boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez 
pastiera. Byť bez pastiera je príliš riskantné 
a nebezpečné, vedel už starozákonný kňaz 
Ezdráš. Napísal: Pretože nebolo pastiera, ovce 
sa rozpŕchli a stali sa pokrmom rozličnej zveri. 
Rozpŕchli sa a blúdili.
Biblický obraz predstavuje pastiera ako 
vodcu uprostred sebe zverených, ktorý dýcha 
s nimi ten istý vzduch, stará sa o nich, pozná 
ich a oni jeho, chráni ich, vytvára pozitívne 
prostredie, zjednocuje, vedie k cieľu. Dobrý 
pastier, správny vodca, charizmatický líder, 
rešpektovaný vedúci, títo všetci majú čosi 
spoločné: vedia byť príkladom a pozitívnou 
inšpiráciou pre druhých, zjednocujúcim 
prvkom a zástancom určitých hodnôt. 
Sú slúžiacou autoritou, nie autoritou 
mocenskou či byrokratickou.
Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude 
vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi 
vami prvý, bude vaším sluhom, povedal Ježiš.

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
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NIKODÉMOVA NOC (31. marec)
Program:
18.00 - sv. omša a po nej moderovaná adorácia 
19.30 - osobná adorácia, možnosť sv. spovede do 20.00
21.00 - požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

SPOVEDANIE CHORÝCH PRED VEĽKOU NOCOU
Prosím vás, aby ste do 3. apríla v sakristii nahlásili vašich chorých,  ku ktorým 
nechodím pravidelne na prvý piatok a chcú prijať sviatosť zmierenia pred 
Veľkou nocou. Vyspovedať ich prídem 8. apríla v čase od 8.00 do 11.00 v Barci  
a od 11.00 do 12.00 hod. v Šebastovciach. Tým, ktorí budú chcieť, vyslúžim 
aj sviatosť pomazania chorých.

VEĽKONOČNÁ SVÄTÁ SPOVEĎ
  Barca:  09. apríla 2022  od 14.45 do 17.00
    10. apríla 2022  od 15.00 do 17.00
  Šebastovce: 05. apríla 2022  od 16.15 do 18.00
  Kaplnka:  30. marca 2022  od 08.30 do 09.15

KVETNÁ NEDEĽA (10. apríl)
Je začiatkom Svätého týždňa Ježišovho utrpenia a smrti.
Pri sv. omšiach si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema: 
V Barci pred prvou sv. omšou v kostole, pred druhou, tradične, 
v parku na Hečkovej ulici, odkiaľ potom v sprievode prídeme do kostola. 
V Šebastovciach požehnám ratolesti vonku pred vchodom do kostola.

TRIDUUM (14. - 16. apríl)
Sú Tri dni: Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. 
Obsah týchto dní podstatne odlišuje kresťana od každého, kto nebol pokrstený a neuveril  
v Ježiša Krista. Naša účasť na bohoslužbách by mala byť prioritným programom. 

ZELENÝ ŠTVRTOK (14. apríl)
V katedrále o 9.30 bude sv. omša svätenia olejov.
O 17.00 v Šebastovciach a o 18.00 v Barci budeme sláviť pamiatku Ježišovej 
Poslednej večere. 

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM (od 28.3. do 1.4.)
BARCA: PO a ŠTV: 17.00 - 18.00
 STR: 06.00 - 06.30 
ŠEBASTOVCE: UT: 15.30 - 17.00
KAPLNKA: STR: 08.30 - 09.15,  o 09.15 sv. omša s vyslužením sviatosti 
  pomazania chorých, po sv. omši spovedanie na izbách

ZBIERKY   
3. apríla - na pomoc Ukrajine
24. apríla - na potreby našej farnosti. Srdečná vďaka za akýkoľvek milodar.

BIELA SOBOTA (16. apríl)
Obrady veľkonočnej vigílie pripomínajú noc, v ktorej Pán Ježiš vstal z mŕtvych  
a zároveň je to noc očakávania Pánovho príchodu. Vigília sa začne o 20.00 hod. 
vonku pred kostolom požehnaním ohňa aj veľkonočnej sviece - paškálu a pokračuje 
v kostole. Po svätej omši je obrad vzkriesenia. Nezabudnite si priniesť sviece.

POKLONA PRI BOŽOM HROBE
 Barca:   v piatok do 21.00 h.
   v sobotu od 7.30 (ranné chvály) do 15.30
 Šebastovce: v sobotu od 9.00 do 15.00
 Kaplnka:  v sobotu od 9.30 do 10.30

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH JEDÁL
 Barca:   v sobotu o 15.30  
 Šebastovce: v sobotu o 15.00

VEĽKÁ NOC (17. apríl)
Veľká noc je dňom Ježišovho vzkriesenia a je najvýznamnejším kresťanským 
sviatkom, ktorým oslavujeme naše vykúpenie. Vo velkonočnú nedeľu popoludňajšia 
pobožnosť nebude. Vo Veľkonočný pondelok budú sv. omše ako v nedeľu.

VEĽKÝ PIATOK (15. apríl)
Je dňom utrpenia a smrti Ježiša Krista. Obrady Veľkého piatku budú v Barci o 15.00. 
Veľký piatok je dňom pokánia, zachováme prísny pôst a zdržíme sa mäsitého 
pokrmu. Krížová cesta: Šebastovce o 09.00; Barca o 10.00.

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (24. apríl) 
Je dňom uctenia si Pána Boha v tomto tajomstve a tiež dňom milosti pre 
všetkých ľudí. Popoludní o 15.00 bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu  
v Barci aj v Šebastovciach.

MANŽELSTVO CHCÚ UZAVRIEŤ
Ing. Rastislav Tkáč a Miriam Mišinská  23.4.2022 (B) o 14.00

POZVANIE PRE JUBILUJÚCICH MANŽELOV (25. výročie sobáša)
Otec arcibiskup pozýva jubilujúcich manželov na stretnutie do Katedrály sv. Alžbety, kde 
dostanú osobitné požehnanie. Slávnosť sa uskutoční 26. júna o 15.00 hod. Manželia, ktorí 
máte záujem o účasť na tejto slávnosti, prihláste sa vo farskej kancelárii do konca apríla.

PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA
Kým trvá pandémia koronavírusu a s ňou spojené riziko nákazy, je dôležité, aby sme boli 
opatrní, chránili seba i druhých. Mnohí sú úzkostliví a právom sa obávajú o zdravie. S ohľadom 
na ochranu zdravia a z hygienických dôvodov, najprv Eucharistiu dostanú tí, ktorí prijímajú na 
ruku. Potom nakoniec sa podá sv. prijímanie tým, ktorí chcú prijímať do úst.


