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Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti
Najsv. Mena Ježiša a Márie v Prešove – Nižnej Šebastovej

ČLÁNOK (prvá časť)
V prvom mojom článku
do farského listu tejto farnosti
som písal, že som predtým
nevedel, že existuje nejaká
Nižná Šebastová. A pritom som
cez ňu rok na mojej ceste zo
Šarišských Draviec domov
v kuse prechádzal. Moja trasa sa
ani po 1. júli nezmení. No
prechádzanie cez tento úsek
Prešova už nebude pre mňa taký
istý.
Končí sa moje štvorročné
obdobie. Dĺžkou sa podobá na to
volebné. No tu si nikto nikoho
nevyvolil. Miesto pôsobenia mi určil biskup. A cez neho, ako to bolo aj s mojím životným poslaním
(povolaním), ako verím, to tak rozhodol Boh. Toto neočakávane dlhé obdobie sa len tak ľahko na
papier vyjadriť nedá. A ani by sa nemalo dať. No čo sa dá, o to sa pokúsim.
Takmer pravidelne som s vami komunikoval v písomnej forme prostredníctvom farského
bulletinu s názvom Farský list. Nie vždy všetko bola moja originálna tvorba. Z mojej strany išlo
o akýsi prostriedok vykonávania katechézy. Jednou z úloh, ktorú som vysviackou prijal, je učiť ľud,
ku ktorému som bol poslaný. Aj keď už nestihnem podrobne porozoberať mnou avizované
eucharistické modlitby (na čo sa určite stovky ľudí tešilo :-P), ostáva za mnou toho značne
naklepané na externej klávesnici môjho laptopu. Podarilo sa mi vytvoriť sériu článkov o krste
a sčasti o birmovke. Potom tu boli momenty, keď som sa vyjadroval k aktuálnym témam a
udalostiam, na ktoré som sa cítil, alebo ku ktorým som bol poverený. (Tajomstvo z našej kuchyne:
každý týždeň prebiehal na fare rozhovor typu: „Máš nejaký článok do Farského listu?“ „Ešte nie,
ale bude.“ ) Ostatne som sa pustil nad rozoberaním centrálnej časti sv. omše, ktorú tvorí už
spomenutá eucharistická modlitba. Týmto všetkým sa tu nechcem chváliť. Len bilancujem.
Rozpamätávam sa.
Je pravdou, že všetkým mojim článkom sa dá veľa toho vytknúť. Určite isté
mimozemšťanstvo. Často som sa nevenoval praktickým veciam z bežného života. Skôr iba tomu, čo
ma zaujímalo. Sväté Písmo a liturgicko-právnické záležitosti. Bude iný autor, budú iné témy .

Napriek tomu, že som sa z môjho pohľadu snažil písať zrozumiteľne, voľne a prístupne, nebolo to
asi vždy ľahké čítanie. Prispelo k tomu hlavne málo času, ktorý som si na písanie vyhradil. Úprimne
povedané, väčšinou som písal vo štvrtok večer, tesne pred tým, než má náš bulletin uzávierku. Moja
chyba. To spôsobovalo aj ďalší negatívny vplyv. A to ten, že si viem predstaviť, ako týždenne brali
moje články do rúk vzrušené slovenčinárky, aby z neho urobili červené more. Samozrejme, že
nadnášam. No slovenčinovi som dal riadne zabrať. Moja neresť. Viem, bije to do očí. Väčšinou aj
mne. Ale často sa mi už nechcelo článok opäť prejsť a – ako som povedal – som si lajdácky nechal
všetko na poslednú chvíľu. Verte mi, mohlo to byť aj horšie, nebyť opravám v programe Word
a istej korektorke, ktorá tu nechce byť menovaná. Neviem isto, či nechce byť menovaná, lebo som
sa jej na to nepýtal. Ale keď číta tieto slová, tak ju pozdravujem a ďakujem jej.
V každom prípade dúfam, že aspoň niektorým tieto slová niečo dali. Mnohí ste ma za články
aj pochválili. Nikto ma nehanil kvôli obsahu. Iba už kvôli spomenutým veciam. A niektorí ste ma
nečítali vôbec. Nezazlievam vám to. Veď ako by som mohol súťažiť s najčítanejšími rubrikami
Farského listu, akými boli program a úmysly omší, ohlášky a zoznam darcov milodarov. Apropo, vy
čo tento list čítate počas nedeľnej kázne: vieme o vás. Ale keď vám ten čas lepšie prejde takto,
nebojte sa. Nie je to ťažký hriech a my sa na vás nehneváme.
Tento článok by mal pokračovať aj nabudúce. Medzi nami, vyjadriť niečo na papier je mi
ľahšie, ako keby som to mal povedať. Takže, ak by ste niečo čakali z mojich úst v tejto dobe lúčenia
a nezapočuli by ste to, hľadajte to tu.
kaplán Lukáš

OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
MIROSLAV BARAN, syn Viktora a Miroslavy rod. Stankovej, býv. vo V. Šebastovej
KATARÍNA WISNIOVSKA, dcéra Stanislava a Moniky rod. Grochoľovej, býv. v Prešove
Ohlasujú sa po II. krát
MICHAL VÝROSTEK, syn Michala a Márie rod. Repkovej, býv. vo V. Šebastovej
STANISLAVA HUDÁKOVÁ, dcéra Viliama a Ivety rod. Harčárovej, býv. v Prešove
Ohlasujú sa po II. krát
LUKÁŠ MAKARA, syn Štefana a Pavlíny rod. Šarišskej, býv. v Suchej Doline
SOŇA SPIŠÁKOVÁ, dcéra Štefana a Zlaty rod. Hrehovej, býv. v Podhradíku
Ohlasujú sa po I. krát
DÁVID PIŠTEJ, syn Štefana a Veroniky rod. Novydlákovej, býv. Prešove
LUCIA SOCHOVIČOVÁ, dcéra Petra a Evy rod. Tuhrinskej, býv. v Ľuboticiach
Ohlasujú sa po I. krát
MATÚŠ ZACHAR, syn Bohumila a Magdalény rod. Kužmovej, býv. vo N. Šebastovej
MONIKA JUŠČÁKOVÁ, dcéra Petra a Ivety rod. Karlíkovej, býv. v Prešove
Ohlasujú sa po I. krát
MICHAL FIGEĽ, syn Antona a Heleny rod. Lengerovej, býv. v Ľuboticiach
ZUZANA ŠLACHTIČOVÁ, dcéra Vladimíra a Márie rod. Pisarčíkovej, býv. v Prešove
Odporúčame ich do vašich modlitieb.
Ak by ste vedeli o zákonitej prekážke k tomuto sobášu, ohláste to na farskom úrade.

FARSKÉ OZNAMY
 V piatok bude farská kancelária zatvorená.
 Biblické stretko bude v stredu v Ľuboticiach po sv. omši na tradičnom mieste.
 Iste už viete, že nás kaplán Lukáš od 1.7.2018 opúšťa. Po štyroch rokoch v našej farnosti
odchádza do farnosti Lipany. Pozývame všetkých, ktorí by sa chceli osobnejšie rozlúčiť, na
(rozlúčkové) posedenie v nedeľu 17.6.2018 od 17.00 hod., ktoré bude na dvore pred farou.
 FARSKÝ TÁBOR: Pozývame deti od 3. ročníka ZŠ do 8. ročníka ZŠ na tábor, ktorý sa
uskutoční v Stebníckej Hute v termíne od 23.7. do 27.7.2018. Cena tábora je 90 €, pre
súrodenca o 10 € menej, dieťa si môže uplatniť aj zľavu 10 € za 30 šebešáčikov. Cena
zahŕňa: ubytovanie, stravu, dopravu, poistenie. Prihlášku treba odovzdať kaplánovi Jozefovi.
Prihlášky sú k dispozícii v sakristii kostolov a na farskej web stránke.
 V piatok 15.6.2018 bude náš bohoslovec Marek Marcin vysvätený za diakona. Vysviacka
bude od 10.00 hod. v košickej katedrále. Z farnosti pôjde autobus (podľa záujmu aj viac
autobusov). Kto má záujem ísť, nech sa zapíše ešte dnes v sakristii kostolov. Prosíme
o modlitbu.
 Ak by ste mali záujem o pešiu púť do Levoče ( z Nižného Slavkova) od rána 7.7.2018,
zapíšte sa v sakristii kostolov do 29.6.2018.
 Od septembra ACM otvára nový ročník animátorskej školy s rozšírením aj na
dobrovoľníkov (neanimátorov). Určená je mladým, ktorí tohto roku dovŕšia 17 rokov. Témy
a ďalšie informácie nájdete na www.premladez.sk
 Apka- Animátorská prípravka (1. – 6.07.2018) -týždňovka pre mladých od 15 rokov, ktorí
chcú pomáhať vo farnosti či spoločenstve so stretkami, akciami, tábormi a podobne.
Prihlasovanie a info na www.premladez.sk.
 Dávame do pozornosti v dňoch 1. – 6.07.2018 v Ružomberku kurz pre chrámových
organistov a kantorov: hra na organe, dirigovanie zboru... Viac informácií a prihláška na
https://khkurk.wixsite.com/katedra alebo na fare.

Arcibiskupstvo Košice upozorňuje, že spoločenstvo s názvom „Dielo lásky, milosrdenstva
a pokoja“, združené okolo pani Danky Židovej v Prešove, nemá žiadne schválenie Cirkvi ani súhlas
žiadneho biskupa. Činnosť tohto spoločenstva je viac ako rozporuplná. Kňazi, ktorí sympatizovali
s týmto spoločenstvom, boli kánonicky napomenutí a dostali zákaz akéhokoľvek angažovania sa.
V našich kostoloch je zakázaná akákoľvek aktivita a zhromaždenia tohto spoločenstva. Jeho
pôsobenie, a zvlášť pani Židovej, je manipulatívne, zavádzajúce, nie je v súlade s náukou
a disciplínou Katolíckej cirkvi. Tvrdenia o zjaveniach nie sú založené na pravde. Dňom 29.05.2018
bol vydaný zákaz ďalšieho pôsobenia a činnosti „Diela lásky, milosrdenstva a pokoja“,
zhromažďovania sa veriacich okolo pani Židovej, jej pôsobenia medzi nimi a to aj prostredníctvom
internetu.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 10. TÝŽDEŇ v CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok
11.6.

Utorok
12.6.

sv. Barnabáša, apoštola, sp.
Farský kostol

18.00 hod.

† Ján, Marta, Ladislav Kravjar

Farský kostol

18.00 hod.

výročie posviacky
ZBP rod. Márie, Anny, Miluše,
Viery

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

slávnosť

ZBP manželov, 45. výr.sobáša

sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp.
Streda
13.6.

Štvrtok
14.6.

Piatok
15.6.

Sobota
16.6.

Farský kostol

9.00 hod.

za našich kňazov

Ľubotice

18.00 hod.

† Rudolf, Mária, Milan

Podhradík

18.00 hod.

† Štefan, Mária, Helena

Farský kostol

18.00 hod.

† Mária Centeková

Ľubotice

18.00 hod.

† Karol Fecko

Vyšná Šebastová

18.00 hod

† Marta, Jaroslav Pitřík

Farský kostol

18.00 hod.

ZBP Zuzana

Ľubotice

18.00 hod.

† Margita Pribišová

Severná

18.00 hod.

† Ján, Margita, Jozef, Anna

Farský kostol

8.00 hod.

† Michal, Juliana Bubancoví

Ľubotice

7.00 hod.

† Gabriela Kočiščáková

11. cezročná nedeľa
Farský kostol
8.00 hod.
10.30 hod.
Ľubotice

ZBP Vladimír s rod., 40 r.
ZBP Agáta 60 r. a Marián, 40.
výr.sobáša

7.30 hod.

ZBP Mária, Anna, Alena

10.30 hod.

ZBP Vladimír Ivanecký, 50 r.

Vyšná Šebastová

9.15 hod.

ZBP Jozef 60 r.

Podhradík

9.15 hod.

za farnosť

Severná

9.15 hod.

ZBP a poďak. Ján 70 r.

Nedeľa
17.6.
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