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Slovko farára pred prijímaním detí
Láska, krása a dobro sa vždy zažívajú v spoločenstve. Ani sviatosť Eucharistie nie je 
výnimkou. Pamätám si, ako môj najmladší brat zvolal celú rodinu na svoje prvé prijímanie. 
Plný dom starých a krstných rodičov, strýkov, ujov, tiet, bratrancov a sesterníc. Nik ne-
mohol chýbať. Prezerám si občas tú fotografiu spred nášho domu a uvedomujem si, ako 
Boh spája ľudí. Ako veľmi túži, aby sme sa milovali navzájom, aby sme prežívali radosti 
aj starosti života spolu.
Keď sme v spoločenstve, ktoré je blízko Bohu, ľahšie sa nám žije podľa jeho evanjelia. 
Vždy sa totiž nájde ktosi, kto dokáže inšpirovať či potiahnuť. Prijať sviatosť Eucharistie 
v podstate znamená žiť v spoločenstve. Spoločenstvo s Bohom, rodinou aj veriacimi. 
Zvlášť cítim potrebu zdôrazniť dôležitosť prítomnosti rodičov,  krstných rodičov a ani-
mátorov, a to nielen v prípravnom období. Rodičia a krstní rodičia pri krste dieťaťa totiž 
deklarovali, že podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a možností budú pomáhať  
dieťaťu kráčať ku Kristovi. Túto úlohu treba zvlášť prežívať v čase prijímania sviatosti 
dieťaťa. Veď byť kresťanským rodičom a krstným rodičom znamená byť garantom nielen 
náboženskej výchovy, ale aj osobného príkladu.
Chcem preto zo srdca poďakovať rodičom, krstným rodičom i starým rodičom, ktorí 
svojim príkladom, podľa svojich možností a danosti, vedú deti k Bohu, k modlitbe 
a sviatostnému životu. Prosím, neprestávajte! Chcem poďakovať našim animátorom, 
dospelým aj mladým - za ich čas, talenty a obetu v príprave detí. Nech Boh odmení každú 
vašu snaživosť. A nakoniec chcem poprosiť o modlitbu za nás kňazov, aby sme dokázali 
odovzdávať živú vieru nielen slovami, ale aj vlastným príkladom. 

Farár Jozef

PS: Rád sa s vami podelím o jedno svedectvo o prvom svätom prijímaní

„Hoci som skôr narodená, na svoje prvé sväté prijímanie si veľmi dobre pamätám. Mali 
sme totiž kňaza, čo to s deťmi vedel. Aj keď bol pri skúšaní prísny, vždy som mala pocit, 
že som ním veľmi milovaná. Urobil pre nás zo svätého prijímania zážitok: vybral evan-
jelium o Zachejovi, my sme sedeli v polkruhu blízko oltára – on si sadol pred nás, vzal 
mikrofón a kázeň bola iba pre nás. Vtedy jediný raz sedel. Hovoril, že Zachej bol malej 
postavy, ale chcel sa stretnúť s Ježišom, preto vyšiel na strom, aby ho videl. Naliehavo 
nám kládol na srdce, aby sme vždy hľadali Ježiša a hľadali aj strom, z ktorého by sme ho 
mohli vidieť. Pre mňa sa tieto slová stali mottom na celý život! Snažím sa hľadať Ježiša 
a myslím, že som ho aj našla. A teraz ukazujem najmä mladým na vysoký strom, z ktorého 
ho môžu zbadať! Možno si z celého života pamätám len tri kázne, ale túto počujem, aj 
keď duchovný otec Ján Zbojovský už dávno zomrel. Stále ho počujem a vidím takého 
rezkého, ako bol vtedy v roku 1965.“

                            Sr. Helena
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Organizačné pokyny k 1. sv. prijímaniu 
 

Pondelok 
14.5. 2018 
ZŠ  
Hrnčiarska 
Laborecká  
Darg.hrd. 
3.A a iné... 

 
 
 
Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí v kostole 
Prosím deti o dochvíľnosť! 
Rodičov prosíme, aby deti v tieto dni vyhlásili zo záujmových útvarov/krúžkov/,šk. klubu.     
 

Utorok 
15.5. 2018 
ZŠ Darg.hrd. 
3.B,C,D 
Piatok  
18.5.2018 

O 17.00 stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom centre 
O 18.00 sv. omša pre deti 

Sobota 
19. 5.2018 

Od 9.00. – do 9.30. bude GENERÁLKA pre deti zo ZŠ Hrnčiarska, Laborecká, Darg. hrdinov 3.A a iné ZŠ, 
ktoré majú v nedeľu 1.sv. prijímanie o 9.00.hod. 
 
Spoveď všetkých detí od 9.30. – 10.30.hod. 
 
Deti si majú priniesť knižku Od srdca k srdcu, hriechy napísané na papieri vlastnou rukou, krstnú sviecu, ktorú 
odovzdajú animátorke 
 
Od 10.30. – 11.00. bude GENERÁLKA pre ZŠ Dargovských hrdinov 3.B,C,D, ktoré majú nedeľu 1.sv.prijímanie 
o 11.00.hod. 
 
Od  11.30 hod. - upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. Prosíme o prítomnosť minimálne 
jedného z rodičov! 

Nedeľa 
20.5.2018 

8.30 –stretnutie detí na fare pre ZŠ Hrnčiarska, Laborecká, Darg. hrdinov 3.A a iné ZŠ 
 
9.00 – Slávnostná sv. omša 
 
10.40 – stretnutie detí na fare pre ZŠ Dargovských hrdinov 3.B,C,D 
 
11.00 – Slávnostná sv. omša 
 
Deti majú prísť oblečené v rúchach, so sebou si neberú nič. Rodičia nech 7 minút pred sv. omšou zaujmú svoje 
miesta v kostole (prvý rad -  deti, druhý rad – matky, tretí rad – otcovia). 
 
Upozornenie: Prosíme o zachovanie dôstojného priebehu sv. omše. Preto fotografovať a natáčať záznam počas 
slávnosti vlastnou technikou len z chóru. Prosíme, rešpektujte to a upozornite aj príbuzných.. 

Utorok 
22.5.2018 

Ďakovná púť detí a rodičov – Prešov, Mariánska hora v Levoči (Prosím nahlásiť záujem detí pri preberaní rúcha 
a zaplatiť poplatok 9,-eur.) 

Piatok  
25.5.2018 

Vrátenie rúcha od 16.30 – 18.00 hod. na faru 

 

 

 

 

 

 

 

Organizačné pokyny k 1. sv. prijímaniu



Dnes 6. mája o 15.00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva 
a následne na formačné stretnutie v duchu Božieho milosrdenstva (Faustínum).

V pondelok 7. mája odchádzame na farskú púť do Krakova. Začíname sv. omšou o 9.30 hod. 
Prosíme vás o duchovné sprevádzanie pútnikov.

Vo štvrtok 10. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána sv. omše: 
HE 6.45, 11.00 a 18.00 hod. , LA 18.00 hod., kaplnka BM 17.00 hod.

Na budúcu nedeľu 13. mája je 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
Pri tejto príležitosti vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska  zbierku na katolícke masmédia. 
Ďakujem vám vopred za podporu zvlášť rádia Lumen a TV Lux, ktoré robia neraz veľkú 
službu a spoločnosť našim chorým a starým ľuďom, ale aj tým, ktorí hľadajú programy, 

ktoré im pomáhajú v duchovnom raste. 

Zbierka na naše FaPC plus sédes a lavice pre miništrantov, ako aj sklenenú „manžetu“ pri 
svätostánku bude 20. mája 2018. (Projekty na predstavenie do uzávierky Trojky žiaľ nedošli.) 

V spolupráci s OZ Podaj ruku pripravujeme farský pobytový tábor pre deti od 2.-6. ročníka 
(v školskom  roku 2017/2018 ) v zariadení Bárka v Juskovej voli. Tábor bude od 2.-6.7.2018. 

Cena za dieťa 60 €. Prihlášky budú k dispozícii v nedeľu 13. mája po sv. omšiach. 

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom sa uskutoční 1. septembra 
2018 na priestranstve štadióna Lokomotívy na Čermeľskej ceste v Košiciach. Svätý Otec 
František na obrad blahorečenia delegoval talianskeho kardinála Angela Amata, prefekta 

Kongregácie pre kauzy svätých.

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober novinárom povedal, že žijeme 
v radostnom ovzduší, kedy sa začínajú prípravy na samotnú slávnosť. Očakáva sa na nej 
okolo 30 000 ľudí. Hlavný program sa začne v piatok 31. augusta 2018 večer v Katedrále 

sv. Alžbety v Košiciach. Pokračovať bude v sobotu 1. septembra samotnou slávnosťou blaho-
rečenia a popoludňajším programom. Relikvie budú trvalo vystavené v Dóme svätej Alžbety 

v Košiciach, ako aj v jej rodnej obci. Z Košíc ich tam prenesú 30. septembra 2018. 

„Je to pre nás predovšetkým radosť, pretože naozaj máme taký pekný vzor v mladej dievčine 
Anne Kolesárovej, ktorá bola tak trochu skrytá pre politiku pred rokom 1989, pretože išlo 

o vraždu, ak to tak berieme. Pre čistotu a obranu jej dôstojnosti ju zastrelil sovietsky vojak. Od roku 
2004 sa zháňali materiály, pripravovala sa štúdia o Anne Kolesárovej. Následne bolo potvrdené jej 
mučeníctvo,“ uviedol arcibiskup Bober. Hlavným odkazom života Anny Kolesárovej je podľa jeho 
slov to, že si ako mladé dievča chránila čistotu „Kompromisy sú dnes vo svete hlbokého rázu. Keď 

sa hovorí o korupcii, vraždách, to sú vážne defekty  v spoločnosti. Začína sa to práve 
ústupkom – ustúpim, prispôsobím sa, schválim hriech, zametiem to pod koberec. 

Vždy sa to začína v malom a potom to prepukne aj vo veľkom,“ povedal Bober. 

Ako priblížil vicepostulátor Juraj Jurica, v rámci procesu blahorečenia bolo vypočutých 
38 svedkov a spracovaných 650 strán dokumentov. „Pre mňa to bolo objavenie mojej vlastnej 
katolicity, aj inštitucionálnej, ale zároveň aj potvrdenie toho, že Pán Boh je medzi nami. Vidiac 

desaťtisíce mladých, ktorí chodia do Vysokej nad Uhom a sú oslovení týmto príbehom, že naozaj 
Pán Boh pôsobí v živote každého jedného, kto sa chce nechať osloviť,“ dodal Jurica. Koncom týždňa 

sa vo Vysokej nad Uhom uskutoční exhumácia ostatkov Anny Kolesárovej.

Bližšie informácie o Anne Kolesárovej je možné na nájsť stránke annakolesarova.sk

O Z N A M Y
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Poriadok bohoslužieb
7. 5. 2018 - 20. 5. 2018
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