
NOVEMBER hod. Barca hod. Šebastovce

01 UT 07.30
10.30

+ z r. Barbušovej a Kabatierovej
za farnosť

09.00 + Bartolomej a Mária

02 STR 06.30
18.00

za vašich zosnulých príbuzných
za vašich zosnulých príbuzných

17.00 za vašich zosnulých príbuzných

03 ŠTV 18.00 + Jozef, Tomáš, Štefan, Eva 17.00 + z rod. Bavlovičovej a Plachej

04 PIA 18.00 + Štefan, Margaréta, Štefan 17.00 + Helena Kertészová/1.výročie

05 SO 07.15 za + členov ružencového bratstva 08.00 + Michal, Mária, Terézia, Ladislav

06 NE 07.30
10.30

 Marta s rodinou/70r.ž.
+ Silvia

09.00  Mikuláš s rodinou

07 PO 18.00 + Ondrej, Anna, Marta 17.00 + František

08 UT 18.00 + z rod. Širokej 17.00 + František

09 STR 06.30 + z rod. Špirkovej - -

10 ŠTV 06.30  Terézia s rodinou - -

11 PIA 18.00 + Mária, Ján, Mária, Imrich 17.00 + Antónia, Štefan, Vincent, Juraj, František

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

13 NE 07.30
10.30

 Stanislav s rodinou
+ Jozef

09.00  Ján/50r.ž.

14 PO 18.00 + Jolana Takáčová/1.výročie - -

15 UT 18.00  Margita/90r.ž. 17.00 + Imrich, Jozef, Margita, Ján

16 STR 06.30 + František - -

17 ŠTV 06.30  rod. Džoganová a Šimková 17.00 + starí rodičia darcu

18 PIA 18.00 + Jozef, Alžbeta, Ján, Katarína - -

19 SO 07.15 + Pavol - -

20 NE 07.30
10.30

 Ondrej/65r.ž.
za farnosť

09.00  Marta a Ondrej/50r.m.ž.

21 PO 18.00 + z rod. Kubusovej a Pavúkovej - -

22 UT 18.00 + z rod. Šimekovej a Timkovej 17.00 na úmysel darcu

23 STR 06.30 + Margita a Michal - -

24 ŠTV 06.30 za farnosť 17.00 poďak. za duch. pomoc - Viera s rod.

25 PIA 18.00 + z r. Lendackej a Drabantovej - -

26 SO 07.15 + z rod. Sepešiovej a Semanovej - -

27 NE 07.30
10.30

 Anna
 Marta a Tibor s rod./45r.m.ž.

09.00 + Jaroslav

28 PO 18.00 + Anton - -

29 UT 18.00 + z rod. Bartkovej a Jamborovej 17.00 + Ondrej, Mária, Ondrej

30 STR 06.30 za farnosť - -

ZRKADLO FARNOSTI
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XVIII. ROČNÍK                   NOVEMBER 2022

 Páter  Štefan Üblackner hovorí, že 
vzhľadom na ľudskú spoločnosť, ktorá je stále 
viac zakorenená v tomto svete, možno stále 
menej očakávať čo i len zmienku o druhom svete, 
lebo mierou všekých vecí je intenzívny zážitok  
z prítomného okamihu. Treba sa však pýtať: Ako si 
môže v tejto spoločnosti, uprednostňujúcej zážitky, 
posolstvo evanjelia o tom, že „spása prichádza od 
Boha“, vôbec zaistiť možnosť, že bude vypočuté?!

 Vedome som predtým citoval starú cirkevnú 
pieseň, hovorí páter a pokračuje: Mnohým 
mladším súčasníkom určite pripadá tento jazyk 
veľmi gýčový a zastaralý. A tým asi aj obsah tejto 
vety: „Chceli sme poukázať iba na problém, 
ktorý má Cirkev vo svojom ohlasovaní a v liturgii 
vzhľadom na životný pocit moderného človeka: 
jazyk, spôsob vyjadrovania, ktorý zďaleka obchádza 
jazyk každodenného života.

 Omnoho dôležitejšie sa mi však zdá, že 
sa musíme naučiť hovoriť o hlavnom obsahu 
našej viery v tejto spoločnosti, byť pripravení 
každému odpovedať, kto sa pýta na nádej, ktorá 
nás napĺňa. Jeseň so svojimi sviatkami nás 
zvláštnym spôsobom pozýva spolu hovoriť 
o tom, čo môže dať nášmu životu zmysel, 
cieľ a naplnenie. Táto zem je mostom...

ZEM JE MOST

 Jedno ázijské porekadlo hovorí: Zem je 
most, prejdi cezeň, ale nebuduj si na ňom dom!

 Pohľad na jesennú prírodu, ktorá 
nám pred oči rok čo rok predvádza 
pominuteľnosť sveta a sviatky Všetkých 
svätých a Dušičiek, ktoré nám kresťanom 
poukazujú na cieľ našej životnej cesty do 
večnosti, pripomenuli mi tento výrok či 
porekadlo.

 Pritom je táto stará múdrosť pre 
náš moderný životný cit najskôr iba 
nepríjemnou provokáciou: „Majetok, láska 
k vlasti, zem otcov“, krv a zem a podobné 
pojmy, ktoré rôznym spôsobom označujú 
zakorenenie života na tomto svete, sa 
týmto porekadlom relativizujú. Nie preto, 
že by to samo osebe bolo zlé, ide predsa  
o veci potrebné pre život; ale nám 
kresťanom to pripomína, že naša posledná 
vlasť nie je „na tomto svete“. 

 Potvrdzuje to aj nový obraz Cirkvi, 
ktorú Druhý vatikánsky koncil predstavil 
ako putujúci Boží ľud. Ľudstvo putuje 
po tejto zemi a prechádza pozemskými 
dejinami ako pútnik na ceste do „domu 
Otca“. Sme na zemi iba hosťami a putujeme bez 
oddychu s rôznymi ťažkosťami k večnej vlasti - tak 
spievame v starej cirkevnej piesni.

 Tu nejde o to, aby sme poukazovali 
na zlobu sveta alebo aby sme hovorili  
o „úteku zo sveta“ či o úteche „na druhom 
svete“. 

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

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 (3. november)

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

ÚMYSLY NA SV. OMŠE
Od 14.novembra do 18.novembra budem  zapisovať úmysly na sv. omše, ktoré 
budú odslúžené v priebehu roka 2023. Ide o úmysly na výročné zádušné  sv. omše (1. výročie) 
alebo pri príležitosti životného jubilea. Ostatné úmysly budem zapisovať od 21. 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
Svoju vďačnosť tým, ktorí vám počas roka vo farnosti slúžia, môžete prejaviť 
ročným príspevkom. Ďakujeme.

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

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

01.11.

1. čítanie T. Bíly M. Kačmár Mikuláš Ruščák

2. čítanie B. Bíla A. Kačmárová Margita Ruščáková

Žalm M. Krajňáková -

Prosby B. Iríček R. Sukovský Karin Prokopová

02.11.

1. čítanie I. Buľko F. Balogh Milan Beregsási

2. čítanie M. Sedláková G. Baloghová Iveta Juhásová

Žalm S. Balázs -

Prosby I. Ružičková M. Hribová Ján Kiszel

06.11.

1. čítanie L. Babiarová D. Vargová Tibor Palko

2. čítanie L. Mačková L. Nižníková Irena Palková

Žalm M. Lengyelová -

Prosby D. Pracková N. Nižníková Katka Kiszelová

13.11.

1. čítanie J. Billý E. Lenártová František Adamčík

2. čítanie M. Billá H. Milkovičová Mária Baksová

Žalm M. Krajňáková -

Prosby A. Pačutová K. Milkovičová Loriana Janočková

20.11.

1. čítanie I. Lendacká M. Jaco Marcela Šafranková

2. čítanie K. Piptová V. Jacová Anna Plachá

Žalm S. Balázs -

Prosby L. Lendacký E. Sukovská Simona Šafranková

27.11.

1. čítanie J. Šimeková J. Melničák Anna Čižmárová

2. čítanie I. Timurová A. Melničáková Ľubomír Vaško

Žalm M. Lengyelová -

Prosby I. Ružičková F. Šimek Charlotte Vašková

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

PRE OCHRANU ZDRAVIA
Kým koronavírus naďalej ohrozuje naše zdravie, dodržujme naďalej aspoň minimálnu 
opatrnosť. Ak sa objavia príznaky, zostaňme doma až do prekonania choroby. Aj  

v prípade subjektívneho pocitu alebo obavy je dobré mať rúško alebo respirátor. Znak pokoja, 
ktorý nie je povinným úkonom, budeme do vianočných sviatkov naďalej vynechávať.

PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA
V našom kostole stále platí pravidlo, s ohľadom na ochranu zdravia zvlášť 
našich seniorov, že najprv Eucharistiu dostanú tí, ktorí prijímajú na ruku  
a nakoniec kňaz podá sv. prijímanie tým, ktorí chcú prijať do úst. 
Dúfame, že dôvody pre toto riešenie čoskoro pominú. Ďakujeme za 
trpezlivosť, ohľaduplnosť a pochopenie.

VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA (6. november)
6. novembra si pri oboch nedeľných svätých omšiach v Barci pripomenieme 28. výročie 
posviacky nášho farského kostola. Každý kostol je studňou, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom 
Kristom tak, ako sa s ním stretla Samaritánska žena. Tu môžeme načerpať Živú vodu pre náš 
každodenný život.

CELODIECÉZNE KŇAZSKÉ REKOLEKCIE
Svätý apoštol Ondrej je duchovným ochrancom našej Košickej arcidiecézy.
26. novembra pri tejto príležitosti budú v Dóme sv. Alžbety celodiecézne kňazské 
rekolekcie. Svätá omša bude o 10.00 hod.


