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Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti
Najsv. Mena Ježiš a Mária v Prešove – Nižnej Šebastovej

Slovenská katolícka charita ponúka priestor prežiť prichádzajúce pôstne obdobie
intenzívnym spôsobom a premeniť pôstny sebazápor na konkrétnu pomoc núdznym. V tomto čase
pokánia a prípravy na slávenie tajomstiev Veľkej noci šíri myšlienku solidarity a pomoci
prostredníctvom kampane:

Pôstna krabička pre Afriku
Milí naši priatelia a dobrodinci,
v roku 2018 je to už po siedmy
raz, kedy sa spájame na podporu detí v
Afrike. Od prvej Pôstnej krabičky pre
Afriku v roku 2011 sme spolu prešli už
dlhú cestu. Na začiatku sme založili
malé centrum pre HIV pozitívne deti v
Ugande.
Dnes
Centrum
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie tak sa naše dielo volá - dennodenne
ponúka komplexnú starostlivosť 54 chlapcom a dievčatám a zároveň vďaka projektu Adopcia na
diaľku® sprostredkováva pomoc pre ďalších 500 detí v okolitých dedinkách. Centrum ďalej
rozširujeme a zariaďujeme, aby naše deti, ktoré postupne dorastajú, boli čo najlepšie pripravené do
života.
V roku 2016 sa nám podarilo spustiť projekt kultúrneho centra v rwandskom pútnickom
meste Kibeho pre 43 detí v predškolskom veku, ktoré predtým svoje dni trávili na ulici. Vďaka
nemu majú pravidelnú stravu, prístup k hygiene, majú sa kde bezpečne hrať a učia sa základným
vedomostiam, aby boli pripravené, keď začnú chodiť do školy. Koncom roka 2017 sme spolu s
miestnou komunitou začali výstavbu škôlky s dvojnásobnou kapacitou.
Toto všetko sa podarilo len vďaka vám – vašej finančnej podpore, vašim modlitbám a ochote
mladých dobrovoľníkov zo Slovenska zdieľať svoje talenty a voľný čas s deťmi v Ugande a
Rwande. Veľmi si vážime vašu pomoc a veríme, že spoločne budeme stáť pri deťoch a podporovať
ich aj tento rok.
V rámci Pôstnej krabičky pre Afriku 2017 sa vyzbieralo 256-tisíc eur. Z výnosu sme
podporili chod existujúcich škôlok v rámci našich projektov v Rwande a Ugande, stavbu novej
škôlky v Rwande, poskytli sme ubytovanie, stravu, oblečenie a odbornú zdravotnú a psychologickú
pomoc pre HIV pozitívne deti v našom ugandskom centre. Zároveň sme mohli opätovne umožniť

mladým Slovákom realizovať ich túžbu pomáhať ako dobrovoľníci pár mesiacov v našich centrách.
Celá činnosť našej charity v Ugande a Rwande je možná len vďaka obetavosti slovenských darcov,
keďže ani jeden z týchto štátov nepatrí medzi prioritné krajiny našej vlády, do ktorých prúdi
oficiálna rozvojová pomoc.
Tvárou siedmeho ročníka kampane je 7-ročné dievča Gladys z Ugandy
Gladys má 9 súrodencov. Sedem je už
dospelých a majú vlastné rodiny. Gladys
vychováva otec Thomas spolu s dvoma
ďalšími dcérami. Matka zomrela. Thomas je
roľníkom. Pestuje kukuricu, zemiaky a
kasávu. Zároveň vypomáha miestnemu
kňazovi ako katechéta. V lete niekto podpálil
dom Gladysinej rodiny. Našťastie sa im pred
požiarom podarilo utiecť. Rodina sa musela
presťahovať do dočasného bývania v
nemocnici. Dedinčania však pomáhajú
Thomasovi a spoločne stavajú nový dom.
Gladys chodí do školy Adjumani Central. Aj
napriek všetkému, čím si v poslednom čase prešla, sa jej v škole darí a je usilovná a dobrá žiačka.
Vo voľnom čase rada umýva riad a pomáha v domácnosti. Okrem toho sa rada hrá s deťmi zo
susedstva. V škole má 2 priateľky, Dole a Hadzala, ktoré sú moslimky. Jej obľúbený predmet je
matematika, rada sčítava čísla. Keď vyrastie, chcela by byť pilotkou lietadla.
Hudobné CD ako darček
Deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie pripravovali ďakovné prekvapenie pre
podporovateľov. Keďže milujú tanec a spev, nahrali sme s nimi CD pravých afrických rytmov
priamo z nášho centra zo severu Ugandy. CD je súčasťou tohtoročnej obálky.
Slovenská katolícka charita

VYUŽITE TOHTOROČNÝ PÔST NOVÝM SPÔSOBOM
Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti a ušetrené peniaze vhodíte
do pôstnej krabičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande a Rwande.
Učme sa tomu spoločne v rodine, učme tomu naše deti.
Vašich 50 centov za sladkosť, ktorú si v pôste nekúpite, postačí na poskytnutie stravy pre
každé dieťa v našom ugandskom centre na jeden deň.
1 eurom za vašu kávu v obľúbenej kaviarni môžete zaplatiť chorému ugandskému dieťaťu
prepravu domov zo zdravotného strediska a ušetriť mu 3 hodinovú cestu pešo.

Vaše 2 eurá denne počas pôstu nám pomôžu zabezpečiť krvné vyšetrenie na
diagnostikovanie malárie pre dieťa z nášho centra v Ugande.
AKÝM SPÔSOBOM MÔŽETE PRISPIEŤ:
1. Pošlite váš pôstny dar formou poštovej poukážky na účet Slovenskej katolíckej charity alebo priamo
bankovým prevodom na účet v OTP Banke IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051 v.s. 221
2. Prispejte online prostredníctvom našej stráky: http://www.charita.sk/postnakrabicka/uvod.php
3. Zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti
operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%. DMS je možné zasielať od 1.3. 2018.

FARSKÉ OZNAMY
 „FAŠIANGOVÁ“ POKLONA: Sviatosť Oltárna bude dnes v nedeľu vyložená
k poklone po (2.) sv. omši. Odloženie a požehnanie bude: Severná 12.00 hod., Podhradík
15.00 hod., V. Šebastová 15.15 hod., farský kostol 15.30 hod. Ľubotice 16.00 hod.
V pondelok bude adorácia v N. Šebastovej od 16.00 hod. a v utorok v N. Šebastovej od
16.00 hod. a vo V. Šebastovej od 16.00 hod.
 Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
 V tomto týždni detské sv. omše nebudú.
 Pôstne obdobie začíname POPOLCOVOU STREDOU. Je to deň pokánia v celej Cirkvi.
V tento deň je nariadený prísny pôst (iba raz dosýta sa najesť) a zdržovanie sa mäsitého
pokrmu (v tento deň sa nenahrádza iným skutkom pokánia).
 Vzadu v kostoloch si môžete zobrať pôstnu krabičku.
 Pozývame Vás na KRÍŽOVÉ CESTY. Budú v piatok o 17.30 hod. v NŠ, ĽU a VŠ,
v nedeľu o 14.00 hod. Krížové cesty sa budeme modliť v pôste ako obvykle – v piatky si
pripravia texty poverené osoby v jednotlivých kostoloch, v nedele vám ponúkneme
spoločné texty pre celú farnosť, ktoré budú čítať: 1. pôst. nedeľa – mládež, 2. pôst. nedeľa
- ženy, 3. pôst. nedeľa - muži, 4. pôst. nedeľa - rodiny, 5. pôst. nedeľa - starí rodičia, kvetná
nedeľa – deti.
 Predmanželské náuky pre snúbencov budú: 17.2. (sobota), 3.3. (sobota) a 17.3. (sobota)
2018. Z dôvodu väčšieho počtu nahlásených párov, náuky nebudú na fare v Nižnej
Šebastovej, ale v Komunitnom centre – stacionári v Ľuboticiach na Makarenkovej 98.
Náuky začnú o 9.00 hod.
 Pozývame všetkých tých, ktorí si chcú zakorčuľovať - chlapcov aj dievčatá - (nie hrať
hokej) v sobotu 17.2. od 11.35 – 12.35 hod. do PSK arény. Poplatok je 1 euro pre žiakov,
študentov a 3 eurá pre dospelého. Peniaze odovzdajte kaplánovi Lukášovi po korčuľovaní.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 6. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ „CEZ ROK“
Pondelok
12.2.

Utorok
13.2.

Farský kostol

18.00 hod.

† Štefan Lengyel

Farský kostol

18.00 hod.

ZBP rod. Högerova

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

† Jozef, Agnesa, František, Jozef,
Július, Dezider, Ladislav

Popolcová streda (prísny pôst)
Farský kostol

Streda
14.2.

Štvrtok
15.2.

Piatok
16.2.

Sobota
17.2.

7.00 hod.

† Ján, Agnesa

18.00 hod.

ZBP rod. Buranovská a Ivančová

Ľubotice

17.00 hod.

† Margita Semanová, 1.výročná

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

ZBP Michal a Júlia

Podhradík

17.00 hod.

† Anton, Veronika, Ján

Severná

16.00 hod.

ZBP Milan s rod.

Farský kostol

18.00 hod.

† Alžbeta

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

† Mária, Július

Ľubotice

18.00 hod.

† Margita Pribišová

Farský kostol

18.00 hod.

† Margita Pojezdalová

Ľubotice

18.00 hod.

ZBP a poďak. Veronika G.

Severná

17.00 hod.

† Štefan, Margita

Farský kostol
Podhradík
Ľubotice

8.00 hod.
8.00 hod.
8.00 hod.

† Pavol, Mária Rákošoví
† Anna Karahutová
ZBP Klárka

8.00 hod.
10.30 hod.

ZBP Anna Kraviarová
ZBP Pavol Hajduk s rod., 80 r.

7.30 hod.

† Kristína, Štefan, Janka, Ján, Štefan

10.30 hod.

ZBP Magdaléna 60 r.

Vyšná Šebastová

9.15 hod.

Podhradík

9.15 hod.

poďak. Za 90 r. Vincent Mikolaj
† z rod. Balikovej, Dolinskej,
Žulovej

Severná

9.15 hod.

1. pôstna nedeľa
Farský kostol
Ľubotice
Nedeľa
18.2.

† Jozef, Jozef
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