
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je čas začať a čas skončiť. Už 
toľkokrát som počul túto myšlienku 
a predsa v kontexte života, vzťahov 
a životného putovania v ústrety nášmu 
Otcovi to nevyznieva tak ľahko. Vo chvíli, 
keď je človek navonok a aj vnútorne 
zainteresovaný, tak koniec dostáva úplne 
nový zmysel. Zmysel, v ktorom má svoje 
miesto aj smútok a ťažkosť, 
vďačnosť, istá reflexia, ale aj nový 
začiatok. 
 

...koniec začiatku?... 
 

V tejto chvíli sa prenášam 
k obrazu dnešného evanjelia. Ježiš, 
pokojne oddychujúci na loďke, kde 
panikária učeníci, ktorí aj napriek 
skúsenostiam z profesnej praxe 
rybárčenia, už iste nejakú tu búrku zažili, 
ale aj tak nenachádzajú pokoj a dôveru 
v Ježiša. Je to také jednoduché, pre 
nezainteresovaného diváka, ktorý sa na 
túto skutočnosť díva iba ako na príbeh 
iného človeka. Kde je ich viera? Veď 
majú Boha na palube! Ako je možné, že 
takto stresujú?  

To by bol pohľad diváka, ktorý 
posudzuje to, čo vidia iba oči. Čo však 
vidí človek, ktorý sa ocitne uprostred tejto 
situácie? Vidí znepokojujúcu situáciu 
búrky, ktorú nemáme pod kontrolou. Vidí 
rovnako neistých ľudí ako je on sám. 
Toto je vážne, veď tu neide iba o nevinnú 

epizódu zo života, ale tu ide o život. 
Naozaj ide o život. Stačí sa 

do tohto života ponoriť a v jednej 
chvíli čelíme realite života– 
hromadu vecí nemáme pod 
kontrolou a s výčitkou sa obraciame 
na Boha: Pane, nedbáš, že my tu 
hynieme? Akú veľkú pravdu sme 
obnažili pre Pánom. Hynieme bez 
Jeho lásky. Hynieme, ak našu 
pozornosť upriamujeme na búrlivé 
vlny nášho života a nejak sme 
zabudli, že my nie sme sami. Že 
kdesi v kúte nášho života spí Ježiš. 
Prečo spí? Pretože sme Ho 
nechceli rušiť, pretože sme uverili 
klamstvám, že to zvládneme sami, 
že to môžeme mať pod kontrolou. A 
Ježiš? Jediným zdvihnutým prstom 
sa situácia utišuje. Jeho milujúci 
pohľad spočinie na každom 
vystrašenom človekovi a pýta sa: 
Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte 
vieru?  

Kde je moja viera 
v nekonečnú moc Boha, ktorý vie, 
aký som slabý, ktorý vie ako ho 
potrebujem, ktorý vie koľkokrát som 
sa už mýlil. A predsa...teraz sa už 
díva iba na mňa. Strácam sa v Jeho 
pohľade, klopím zrak a v tichu 
prosím o vieru, prosím o Jeho 
Ducha, prosím o nový začiatok. 

 otec Patrik 
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Slávime strieborné kňazské jubileum 

A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti,  
ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.   Ef 3; 7 

 
V utorok 22. júna uplynie 25 rokov od chvíle, kedy náš duchovný 

otec Štefan Albičuk prijal kňazskú vysviacku z rúk otca arcibiskupa Alojza 
Tkáča v Košiciach. Počas svojej kňazskej služby pôsobil ako kaplán 
v Lipanoch (1996-1997), administrátor v Kechneci  (1997-2000), farár 
v Sedliskách (2000-2012). Od 1. júla 2012 sa stal dekanom vranovského 
dekanátu a farárom našej farnosti.   

Hovorí sa, že najväčším darom, ktorý môže Boh dať rodine je dať jej 
kňaza. Zaiste sa aj srdcia Vašich rodičov, milý duchovný otec, naplnili vďakou, 
keď prijali vaše rozhodnutie. Rodičia to nemajú ľahké, pretože častokrát do ich 
plánov s deťmi „zasiahne“ Boh a oni s pokorou prijímajú jeho vôľu. Vy ste prijali 
pozvanie nášho Pána a so slovami „Pane, aj na mňa si sa pozrel“, ste nastúpili 
na neľahkú kňazskú púť.  

Málokedy sme súčasťou celého príbehu niektorých ľudí. Vstupujú na 
našu životnú cestu v určitom okamihu, sprevádzajú nás a v určitej chvíli nás 
opúšťajú. Aj Vy ste, duchovný otec, vstúpili do života nás, veriacich, Farnosti Sv. 
Františka z Assisi v roku 2012. Každý kňaz žehná kolísku, manželstvo i truhlu. 
Tak ako hovorí pápež František, dôležitou úlohou kňaza je sprevádzanie. 
Sprevádzate nás pri významných udalostiach nášho života, ale aj vo všedné dni 
nás povzbudzujete k horlivejšiemu prežívaniu nášho duchovného života. Pápež 
František ďalej hovorí, že sprevádzať je kľúčom ako byť pastierom v dnešnej 
dobe. Kňaz má byť živou ikonou blízkosti. A Vy dokážete trpezlivo vypočuť 
každého a my máme vo vašej prítomnosti pocit odpustenia a pokoja, ktorý je taký 
dôležitý v tejto pohnutej dobe, keď mnohí klesajú na duchu a upadajú do 
beznádeje. Povzbudzujete nás, aby sme nezabudli, že Boh má s nami svoje 
plány a nezabudol na nás, aj keď sa nám to v našich krížoch tak nezdá.  

V týchto dňoch si pripomíname spolu s Vami Vaše strieborné kňazské 
jubileum. Chceli by sme aj touto cestou poďakovať nášmu Pánovi za dar, ktorý 
naša farnosť dostala vo Vašej osobnosti. Duchovný otec, ďakujeme Vám za 
obetu a službu, ktorú nám denne preukazujete a tiež za Vaše modlitby a úmysly, 
do ktorých nás zahŕňate. Od Vášho nástupu do našej farnosti nám slovami, 
skutkami i duchovným životom dokazujete, ako Vám záleží na prehĺbení našej 
viery, aj na výchove našich detí a mládeže. Počas rokov Vášho pôsobenia došlo 
k modernizácii a úpravám chrámu a jeho okolia, organizovaniu mnohých aktivít 
naprieč vekovým spektrom nás, farníkov.  

Prajeme Vám, aby aj v ďalších rokoch Vaše kňazské povolanie bolo 
prežiarené Božou láskou, múdrosťou a dobrotou srdca. Zároveň Vám 
vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie a pevné zdravie.  
 

S vďakou a úctou Vaši veriaci  

 
 
 
 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

21. 6. 

SV. ALOJZ GONZÁGA, 
REHOĽNÍK 

Spomienka 

6.30 + Kamila 

18.30 + Štefan 

Ut 

22. 6. 
FÉRIA 

6.30 
Poďakovanie, ZBP a DDS 
pre Boženu 

18.30 + Anna a Jozef 

St 

23. 6. 
FÉRIA 

6.30 ZBP Helena (80.r.života) 

18.30 
+ Ján, Mária, Ľubomír, 
Jozef 

Št 

24. 6. 

NARODENIE SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 

Slávnosť 

6.30 
+ Ján, Anna, Veronika, 
Michal 

18.30 + Ján 

Pi 

25. 6. 
FÉRIA 

6.30 
ZBP a DDS a pomoc pre 
bohuznámu rodinu 

18.30 
Za Emíliu a Františka 
Senkových 

So 

26. 6. 
Panny Márie v sobotu 

Ľub. spomienka 

17.00 ZBP a pomoc pre Renátu 

18.30 + František a Emília 

Ne 

27. 6. 

TRINÁSTA NEDEĽA  
CEZ ROK 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 

6.30 --- 

8.00 + Ján, Anna, Dušan, Ján 

10.00 
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 

+ Jozef 

11.00 !!! SV. OMŠA NEDUDE!!! 

18.30 + Gejza a Anna 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   
8.00 

9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  27. 6. 2021: 
Sobota 
17.00 

Sobota 
18.30 

8.00 10.00 11.00 18.30 

Ocilková, 
Sztraka 

Novák, 
Sabolová 

Harakaľová 
Uriga 

RODIČIA 
DETÍ 

--- 
Klapák, 

Klapáková 

 

 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny prvoprijímajúcich detí. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu bude v našom 

farskom kostole o 10.00 hod. Prvé 

sv. prijímanie. Z tohto dôvodu bude 

zmena časov niektorých sv. omší. 

Pribudne sv. omša ráno o 6.30 hod. 

a nebude sv. omša o 11.00 hod. Čas 

sv. omší na filiálkach zostáva 

nezmenený. 

3.  Prosíme rodičov a príbuzných 

našich prvoprijímajúcich detí, aby sa 

pred touto slávnosťou vyspovedali 

počas týždňa pred sv. omšami. 

4. Prvá sv. spoveď detí a obnova 

krstných sľubov bude v sobotu 

o 9.00 hod. 

5. Rozhodnutím biskupov 

Slovenska sa dňa 30. júna skončí 

platnosť dišpenzu od účasti na sv. 

omšiach v nedele a prikázané 

sviatky. To znamená, že ako veriaci 

sme povinní – podľa daných 

možností – zúčastniť sa v prikázané 

dni na sv. omšiach. Osobitne chceme 

povzbudiť k fyzickej účasti na sv. 

omši tých veriacich, ktorí dosiaľ 

sledovali sv. omše iba cez médiá. 

 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Slavomír Hrickanin     a          

                               Martina Žipajová 
ohlasujú sa tretí krát. 

 

Ján Kavčák     a          

                               Anna Magočová 
ohlasujú sa tretí krát. 

 

Dávid Benčo     a          

                               Mária Gošová 
ohlasujú sa tretí krát. 

 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

 

 
 

 

Oznamy 

 

 

Liturgický program na 12. týždeň cez rok 


