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Bratia a sestry. V týchto dňoch máme
v srdciach veľkú vďaku. Naša farnosť si totiž
pripomína 25 výročie svojho vzniku a 20 rokov
od chvíle, keď bol náš farský kostol slávnostne
konsekrovaný a tak plne vyhradený pre Boží
kult. Sú to skutočnosti, ktoré by sme nemali
obísť iba krátkou spomienkou, pretože čas je-
stvovania našej farnosti neraz veľmi výrazne
menil naše životné postoje a u mnohých iste
posilňoval ich vieru.

Vďaka Bohu za farnosť
Sú také farnosti, boli kedysi filiálnymi

obcami, no neskôr získali status samostatných
farností. Naša medzi nich nepatrí. Vznikla totiž
takpovediac „na zelenej lúke“. Vznikla ako
úplne nová farnosť, ktorá spolu s našou filiál-
kou Dlhé dostala od miestnej košickej cirkvi dô-
veru, aby sa mohla samostatne rozvíjať.
Slovenská cirkev totiž prezieravo pochopila, že
bude dôležité, aby sa farnosti čo najviac priblí-
žili duchovným potrebám veriacich, a to nie iba
počtom kňazov, ale aj lokalitou, kde sa bude
môcť vykonávať Boží kult. Iste aj z týchto dô-
vodov vznikla naša farnosť. 

Hneď na jej začiatku sa ukázala
veľká snaha vás veriacich spolu s kňazom po-
staviť farský kostol, ktorý je – okrem iného – aj
symbolom identity nášho spoločenstva. Pri tý-
chto stavbách, či už farského kostola, fary, ale
aj filiálneho kostola Vranovské dlhé, sa iste vy-
tváralo aj prvé spoločenstvo veriacich, vaše
vzťahy a silnelo vaše kresťanstvo.

Za nami je 25 rokov života našej far-
nosti. Myslím, že na mieste je v prvom rade
vďačnosť, ale aj veľa dôležitých otázok. Mô-

žeme sa sami seba pýtať, nakoľko Ježiš Kri-
stus, ktorý je stredom nášho kresťanstva, for-
muje aj dnes moju vieru? Nakoľko je náš Pán
stredom nášho farského spoločenstva a či sú
naše vzájomné vzťahy založené na skutočnej
viere a láske k Ježišovi a blížnym? Stalo sa slá-
venie sv. omše stredom nášho farského života,
alebo naše kostoly neraz zívajú, najmä počas
týždňa, prázdnotou? Prijímame v našej farnosti
každého človeka rovnako, alebo sú veriaci,
ktorí sú na okraji nášho záujmu a tvoríme si
svoje vlastné skupinky? Prispela blízkosť eu-
charistického Krista k tomu, že prichádzame
pravidelne na adoráciu? Vedie nás sviatostný
život k pokore a vzájomnému odpúšťaniu?

Považoval som ako váš farár položiť
nielen vám, ale aj sebe tieto otázky. Myslím si
totiž, že každá farnosť musí vychádzať od Je-
žiša Krista, byť napojená na neho, ktorý je prí-
tomný v Eucharistii, a tak môže každý
spoznávať svoje miesto v jej strede. Inak by
nám totiž hrozilo to, že vzniknú dve skupiny ve-
riacich - jedni, ktorým hrozí, že namiesto oslavy
Krista budú dávať do stredu konania svoje zá-
ujmy, a druhí vlažní, pre ktorých už farnosť a jej
kostol znamenajú len nejaké miesto, kde si
prídu vybaviť vyslúženie sviatosti, či nejaké
kancelárske veci. 

Modlime sa vždy o to, aby sme si vá-
žili našu farnosť, modlili sa jeden za druhého
a tvorili farnosť ako živý organizmus, ktorého
cieľom bude oslava Boha a naše posväcova-
nie.

Štefan Albičuk, dekan
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21. NEDEľa cEZ ROK

Vychádza týždenne vždy k nedeli. Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.
Vaše prispevky, pripomienky a návrhy čakáme na email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com;
Príspevok na vydávanie: 0,10 €

Resp: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.

1. Na upratovanie farského kostola k
nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Ha-
basovú, Hruštičovú a Sisákovú. Záro-
veň vyslovujeme vďaku tým, ktorí
upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola darovala Bohu
známa rodina 100,- €; 

Manželia Bičejoví z diamantovej svadby
darovali 50,- €. 

Na Farský deň darovalo Ružencové
bratstvo 150,- €. Úprimná vďaka za
všetky finančné dary.

3. Srdečne vás pozývame na 5. Far-
ský deň, ktorý sa uskutoční v sobotu
od 15.30 hod. Pripravené je, tak ako
každý rok, posedenie pre všetkých, far-
ský guľáš, občerstvenie, súťaže a pro-
gram pre všetky generácie, veľa
atrakcií pre deti atď. 

Príďte všetci, aby sme sa aj ta-
kýmto spôsobom poďakovali za 25
rokov života našej farnosti. 

Zároveň vás prosíme, aby ste
farský deň podporili aj svojimi finanč-
nými obetami. Krabička na tento účel je
vzadu v kostole.

4. K výročiam farnosti a kostola sme vy-
dali aj knihu, ktorá mapuje 25 rokov
nášho života cez fotografie a text.
V sakristii si ju môžete kúpiť – stojí 10,-
€. Boli by sme radi, keby sa dostala do
každej rodiny. 

5. V sobotu (kvôli farskému dňu) ne-
bude večerná sv. omša a sľúbený
úmysel bude odslúžený v nedeľu pri sv.
omši o 6.30. Vďaka  za pochopenie.

6. Nakoľko posledný augustový týždeň
sú ešte voľné dni pre úmysly sv. omší,
prosíme vás, ktorí chcete dať na sv.
omšu, aby ste tak urobili počas nasle-
dujúceho týždňa v sakristii.

----------------------------------------------------

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

Dušan GDOVIN Dušan GDOVIN 
a Monika KOČIŠKOVÁa Monika KOČIŠKOVÁ

ohlasujú sa prvýkrát

Peter LEŠKO Peter LEŠKO 
a Miriama a Miriama V IROSZTKOVÁVIROSZTKOVÁ

ohlasujú sa prvý a druhýkrát

Martin Martin BaBjaKBaBjaK
a Monika a Monika ĎuRMEKOVÁĎuRMEKOVÁ
ohlasujú sa druhý a tretíkrát

Rastislav Rastislav MaHDaLMaHDaL
a adriána a adriána KERESTEŠOVÁKERESTEŠOVÁ

ohlasujú sa druhý a tretíkrát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

Oznamy



Liturgický program na 20. týždeň cez rok

Filiálky Po ut St Št Pi So Ne

VT Dlhé 18.00 18.00 9.30

Rod. oblasť 8.00

Deň LITuRGIcKÝ  KaLENDÁR ČaS ÚMYSLY

Po
21. 8.

SV. PIa X., PÁPEŽa, 
spomienka

(Sdc 2,11-19; Ž 106; Mt 19,16-22)

6.30

18.30

ZBP Natália

Poďakovanie a prosba o ZBP
Terézia, 80.r.ž.

ut

22. 8.

PaNNY MÁRIE KRÁľOVNEj,
spomienka

(Iz 9,1-6; Ž 113; Lk 1,26-38)

6.30

18.30

ZBP živých členov BSR

+ Martin

St

23. 8.

STREDa 20. TÝŽDŇa cEZ ROK

(Sdc 9,6-15; Ž 21; Mt 20,1-16)

6.30

18.30

+ Jozef, Mária

+ Ján, Júlia

Št

24. 8.

SV. BaRTOLOMEja, aPOŠTOLa

sviatok

(Zjv 21,9-14; Ž 145; Jn 1,45-51)

6.30

18.30

+ Bartolomej

+ Martin

Pi

25. 8.
PIaTOK 20. TÝŽDŇa cEZ ROK

(Rút 1.1-22; Ž 146; Mt 22,34-40)

6.30

18.30

+ Júlia, Júlia

+ Juraj

So

26. 8.

SOBOTa 20. TÝŽDŇa cEZ ROK
(Rút 2,1-17; Ž 128; Mt 23,1-2)

7.00

18.30 

Za + členov BSR

FARSKÝ DEŇ. 
Sv. omša NEBUDE

Ne

27. 8.

DVaDSIaTa PRVÁ NEDEľa 

V cEZROČNOM OBDOBÍ

(Iz 22,19-23; Ž 138; Rim 11,33-36; 

Mt 16,13-20)

6.30

8.00   

9.30

18.30

+ Zuzana, Ján
Poďakovanie a prosba o ZBP
manželov Bičejových, 60 r.
manželstva

+ Pavol, Jozef, Mária

ZBP Juraj a Anna – 45 r. m.

Nedeľa  27.8.2017 6.30 8.00 9.30 18.30

Sobota  
FARSKÝ DEŇ

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

Benčo
Fecenková

Lektori na budúcu nedeľu:

Deň LITuRGIcKÝ  KaLENDÁR ČaS ÚMYSLY

Po
28. 8.

SV. auGuSTÍNa, BISKuPa 

a uČITEľa cIRKVI, spomienka
(1Sol 1,1-10; Ž 149; Mt 23,13-22)

6.30

18.30

...

ZBP Andrea

ut

29. 8.

MuČENÍcKa SMRŤ SV. jÁNa
KRSTITEľa, spomienka
(Jer 1,17-19; Ž 71; Mk 6,17-29)

6.30

18.30

...

+ Anna, Michal

St

30. 8.
STREDa 21. TÝŽDŇa cEZ ROK

(1Sol 2,9-13; Ž 139; Mt 23,27-32)

6.30

18.30

...

...

Št

31. 8.
ŠTVRTOK 21. TÝŽDŇa cEZ ROK

(1Sol 3,7-13; Ž 90; Mt 24,42-51)

6.30

18.30

...

...

Pi

1. 9.
PIaTOK 21. TÝŽDŇa cEZ ROK

(1Sol 4,1-8; Ž 97; Mt 25,1-13)

6.30

18.30

Za obrátenie a Božie milosti
Peter, Natália, Filip 

Zdenka a Pavol s rodinami

So

2. 9.

SOBOTa 21. TÝŽDŇa cEZ ROK
(1Sol 4,9-11; Ž 98; Mt 25,14-30)

7.00

18.30

...

Na úmysel

Ne

3. 9.

DVaDSIaTa DRuHÁ NEDEľa 

V cEZROČNOM OBDOBÍ

(Jer 20,7-9; Ž 63; Rim 12,1-2; 

Mt 16,21-27)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP a poďakovanie Peter

ZBP a DDS Mária

...

Za zamestnancov Kauflandu

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT Dlhé 18.00 8.00 9.30

Rod. oblasť 11.00

Nedeľa  3.9.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Sztraka
Sztraková

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Vaterka
Vaterková

Josipčuk
Sabolová

Lektori na budúcu nedeľu:




