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„NEBO SA SKLONILO K ZEMI NEBO SA SKLONILO K ZEMI N
A DOTKLO SA ČLOVEKA!A DOTKLO SA ČLOVEKA!

PRICHÁDZA BOH 
S ODPUSTENÍM 

A LÁSKU SI OBLIEKA.“A LÁSKU SI OBLIEKA.“

RRadostné stretnutie 
pri Jasliach,

príchod Boha 
aj do boľavých 

a ťažkých oblastí životaa ťažkých oblastí života
a hlavne zakúšanie a hlavne zakúšanie 

Jeho milosrdnej 
a odpúšťajúcej láskya odpúšťajúcej lásky

 aj v roku 2017

prajú a vyprosujú 

farár Jozef a kaplán Marián



Milí bratia a sestry, aj v tomto roku v spolupráci s TV Lux vám chceme poďakovať formou 
vianočného koncertu. Koncert realizujeme najmä z podpory mojich osobných priateľov
a známych, ktorí sa pripojili k mojej vďačnosti. Vstupné je dobrovoľné.  Príspevok z koncertu 
som sa rozhodol v tomto roku darovať Katolíckej charite v Bosne a Hercegovine na nákup 
potravín. Neboli by to podľa mňa pravé Vianoce, ak by sme neotvorili svoje srdcia núdznym. 
Ďakujeme vám vopred, za každý milodar i za vaše modlitby a čas, ktorý venujete našej far-
nosti. V piatok 30. decembra 2016 sa teším na spoločný umelecký zážitok.
            Farár Jožo



Sestry karmelitánky z kláštora v Košiciach nám ponúkajú dve svoje publikácie: 
Myšlienky sv. Terézie za 3,50 € a Životopis sv. Alžbety od najsvätejšej Trojice za 1,50 €. 
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Vrelo vám odporúčame tieto knižočky k duchovnému povzbudeniu a rastu.

Prehĺbiť svoj vzťah s Bohom vás pozývame na stretnutie Združenia Faustínum, 
ktoré bude vo štvrtok 29.12.2016 od 16.30 hod. v našom FaPC.

Na Silvestra otvoríme farský kostol o 23.30 hod.
Pozývame vás v blízkosti Eucharistie privítať rok 2017.

V sakristii po sv. omšiach si môžete zakúpiť lístky na náš farský ples, ktorý bude, 
ak Boh dá, 4.2.2017. 

Tí, ktorí by ste si chceli dať požehnať dom, či byt - prosíme vás, aby ste sa  nahlásili 
v sakristii do 1.1.2017. Požehnávať domy a byty pôjdeme 6. a 8. januára 2017.

V piatok 16.12 sme odovzdali už druhú várku vrchnákov pre Emmku. Ďakujem vám 
za vašu nezištnú pomoc a aj naďalej vás prosím o prinášanie vrchnákov z PET fliaš 

do nádoby pri spovednej miestnosti. 

Domácu pobožnosť pri štedrovečernom stole aj tento rok uverejníme na našej farskej 
webovej stránke.

VÍKEND V NAŠEJ FARNOSTI
Posledný víkend  9.-11.12.2016 bol u nás naozaj rušný. Žilo sa na viacerých „frontoch“. 
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Kým niektorí dospelí si našli čas a chuť, a pustili sa do veľkého upratovania nášho kostola 
( za čo im vyslovujeme ešte raz veľké ďakujem), kaplán Marián spolu s mladými sa zúčast-

nili školenia ZKSM v Prešove a farár Jozef zasa v našom FaPC dával duchovnú obnovu 
katechétom z dekanátu Humenné, Snina a  Vranov nad Topľou. Poobede už FaPC patrilo 

deťom, ktorí vďaka OZ Podaj ruku a našim animátorom a Janke vytvárali úžasné vianočné 
ozdoby. Vrcholom aktivít v FaPC bola večerná „Palacinkovica“ pod vedením kaplána 

Mariána a animátorov birmovancov Janka, Marcela a Martina. Po takom rušnom a živom 
dni sme skonštatovali, že Boh je naozaj Dobrý, a že sa nevieme dočkať ďalších 

požehnaných dní a akcií...PS:  Snáď niekedy nabudúce bude aj „Steakovica“ 

OZNAMY
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Poriadok bohoslužieb
19. 12. 2016 - 1. 1. 2017


